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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan industri pelita I sampai Pelita V telah memberikan dampak positif 

bagi kekuatan ekonomi nasional yang ditandai dengan semakin berkembangnya jenis 

industri dengan beraneka ragam jenis produk. Keadaan ini memberikan lapangan 

pekerjaan yang semakin luas, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 

pekerja dan keluarganya. Era industrialisasi saat ini dan dimasa mendatang memerlukan 

dukungan tenaga kerja yang sehat dan produktif dengan suasana kerja yang aman, nyaman 

dan serasi. Diperkirakan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada sektor-sektor industri 

pemerintah dan swasta, baik sektor formal maupun informal pada akhir pelita V akan 

mendekati 100 juta orang dimana sebagian besar (lebih kurang 80%) berada pada sektor 

informal (Depkes RI, 2004:4). 

Lingkungan tempat kerja yang tidak sehat dapat menjadikan masalah bagi pekerja. 

Faktor-faktor yang dapat menjadikan penyebab panyakit akibat kerja, antara lain adalah 

faktor fisik (kebisingan, radiasi, suhu), golongan kimiawi (debu, uap, gas, awan) golongan 

infeksi (bakteri, virus, parasit), golongan fisiologis dan golongan mental-psikologis 

(Anies, 2005:8). 

Debu dapat menjadi masalah sangat serius pada suatu perusahaan, karena setiap sisa 

produksi dan sisa konsumsi dapat menghasilkan debu. Debu sangat banyak kita jumpai 

pada industri muebel yang menggunakan bahan dasar kayu. Debu kayu (pulp) dari hasil 

pemotongan maupun penghalusan dan pengamplasan sangat tajam dan berbahaya apabila 

terhirup pada saat bernafas. Bahaya yang ditimbulkan oleh debu hasil dari pengolahan 
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kayu adalah gangguan saluran pernafasan, apabila tidak segera di tanggulangi dapat 

mengakibatkan selaput radang yang terkena iritasi (Pusat Kesehatan Kerja., 2003:50). 

Dalam proses produksi pada pekerja unit produksi industri meubel PT. Albisindo 

Timber (Sukun Group) banyak sekali di temukan debu partikel. Debu yang diakibatkan 

oleh proses pengergajian dapat masuk kedalam tubuh melalui saluran pernafasan 

menyebabkan alergi batuk. Dampak negatif dari debu terhadap kesehatan berupa iritasi 

dan alergi terhadap saluran pernafasan, alergi terhadap kulit. Penyimpanan bahan baku 

atau penyiapan komponen ini juga terdapat debu dan partikel kecil kayu, banyak terjadi 

pada kegiatan ini yaitu pada proses pemotongan kayu sebagai persiapan komponen 

meubel juga pada proses pembentukan kayu. Pemutihan atau pengecatan ini juga paling 

banyak potensi bahayanya yaitu uap cat atau zat kimia seperti H2O2, thener, sanding 

sealer, melamic clear, wood stain serta jenis cat lainnya (Depkes RI., 2004:6). 

Salah satu cara menanggulangi terjadinya gangguan saluran pernafasan atau 

keracunan akibat debu hasil produksi, adalah dengan menggunakan (APD). Alat pelindung 

diri pernafasan yang cocok di gunakan oleh para pekerja adalah respirator separuh masker. 

Yang di buat dari karet atau plastik dan dirancang menutupi hidung dan mulut. Alat ini 

memiliki cartridge filter yang dapat diganti. Dengan cartridge yang sesuai, alat ini cocok 

untuk debu, gas, serta uap. Bagian muka bertekanan negatif, karena hisapan dari paru. 

Pengunaan alat pelindung diri merupakan pilihan dalam melindungi kesehatan dan 

keselamatan pekerja dari potensi bahaya. Alat pelindung diri dilakukan setelah 

pengendalian teknik dan administratif tidak mungkin diterapkan (Herry Koesyanto, 

2004:47). Alat pelindung diri untuk mencegah agar debu tidak terhirup adalah dengan 

menggunakan masker, yang terjadi dari berbagai ancaman bentuk seperti masker kain kasa 

dan respirator setangah masker. Namun sebagian tenaga kerja merasa kurang nyaman 

dalam menggunakan masker. Perasaan ataupun keluhan yang dirasakan memberikan 

respon yang berbeda-beda. Perasaan tidak nyaman itu pada akhirnya akan mengakibatkan 
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keengganan tenaga kerja dalam menggunakannya. Penggunaan alat pelindung diri 

sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja, khususnya pasal 9, 12, dan 14, yang mengatur penyediaan dan penggunaan alat 

pelindung diri di tempat kerja, baik bagi pengusaha maupun bagi tenaga kerja (Niken Dian 

Habsari, 2003:329). 

Pemakaian alat pelindung diri Pernafasan untuk melindungi saluran pernafasan dari 

paparan debu sebenarnya sangat praktis dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, praktik di 

lapangan sangat sulit diterapkan, hal ini terletak pada tenaga kerja itu sendiri yang 

berhubungan erat dengan faktor manusia. Selain itu, aspek perilaku yang terkait 

kedisiplinan penggunaan masker sangat minim (Pusat Kesehaan Kerja., 2003:42). 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan terhadap 20 pekerja industri 

meubel di PT. Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus pada bulan Januari 2008, 

didapatkan dari 20 orang pekerja, 12 orang pekerja (60%) tidak memakai masker. Masker 

yang sudah disediakan oleh perusahaan hanya diletakkan di meja dan dinding, tidak 

digunakan oleh pekerja dengan alasan kurang nyaman di pakai bekerja.  

Fenomena pemakaian masker ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam 

karena kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di perusahan meubel PT. Albisindo 

Timber Kudus harus lebih diutamakan dari pada hasil produksi yang ada. Mengingat 

akibat jangka panjang yang ditimbulkan apabila para tenaga kerja tidak memakai masker 

dapat membahayakan kesehatan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mngetahui 

hubungan pengetahuan dan sikap dengan praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan 

di perusahaan PT. Albisindo Timber (Sukun Goup) Kudus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah “Adakah hubungan 

antara pengetahuan dan sikap dengan praktik pemakaian alat pelindung diri (masker) pada 

pekerja industri meubel PT. Albisindo Timber (Sukun Group)”? 



 4

 4

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pengetahuan sikap praktik penggunaan alat pelindung diri 

pernafasan (masker) pada pekerja industri meubel PT. Albisindo Timber (Sukun Group) di 

Kecamatan Gebog Kaupaten Kudus. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan responden tentang alat pelindung diri 

pernafasan di PT. Albisindo Timber (Sukun Group). 

2. Untuk mengetahui sikap pekerja dalam pemakaian alat pelindung diri pernafasan di 

PT. Albisindo Timber (Sukun Group). 

3. Untuk mengetahui praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan di PT. Albisindo 

Timber (Sukun Group). 

4. Untuk Mengetahui hubungan pengetahuan dengan praktik pemakaian alat pelindung 

diri pernafasan pada PT. Albisindo Timber (Sukun Group). 

5. Untuk Mengetahui hubungan sikap dengan praktik pemakaian alat pelindung diri 

pernafasan pada PT. Albisindo Timber (Sukun Group). 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat diambil manfaat untuk kemajuan bersama, 

antara lain sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Perusahaan, Khususnya PT Albisindo Timber (Sukun Group) 

1. Sebagai masukan bagi perusahaan tentang pengetahuan, sikap dan praktik penggunaan 

alat pelindung diri pernafasan (masker) pada para pekerja di Industri Meubel PT. 

Albisindo Timber (Sukun Group). 
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2. Sebagai data yang dapat di gunakan sebagai informasi dan masukan pada perusahaan 

Meubel PT. Albisindo Timber (Sukun Group) dalam rangka peningkatan kesehatan 

dan keselamatan kerja dengan mengambil kebijakan yang sesuai. 

1.4.2 Bagi FIK UNNES 

Hasil penelitain dapat digunakan atau dijadikan refrensi yang berkaitan dengan 

sikap dan praktik penggunaan alat pelindung diri pernafasan (masker). 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Melatih berfikir secara ilmiah dalam menemukan dan menganalisa masalah 

berdasarkan teori maupun pengetahuan yang didapat dibangku perkuliahan serta 

membawa wawasan ilmu khususnya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini merupakan matriks yang memuat tentang judul penelitian, 

nama peneiti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, variabel yang diteliti dan 

hasil yang diteliti (Tabel 1). 

Tabel 1 

Keaslian Penelitian 
No Judul 

Penelitian 
Nama 
Peneliti 

Tahun 
dan 
Tempat 
Penelitian

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Hubungan 

Pengetahuan 
dan Sikap 
dengan 
Praktik 
Pemakaian 
APD 
(Telinga) 
pada 
Karyawan 
di unit Ring 
Spinning I 
PT Sinar  

Arif 
Rahman 

2006, Unit 
Ring 
Spinning I 
PT Sinar 
Pantja 
Djaja 
Group 
Semarang 

Survei 
Analitik 
Cross 
Sectional 

bebas: 
pengetahuan 
dan sikap 
terikat: 
praktik 
pemakaian 
alat 
pelindung 
telinga 

Tidak ada 
hubungan 
antara 
pengetahuan 
karyawan 
tentang alat  
pelindung 
telinga 
dengan 
praktek 
pemakaian 
alat 
pelindung 
telinga, ada  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Pantja Djaja 

Panasia 
Group 
Semarang 

    hubungan 
yang lemah 
antara sikap 
karyawan 
terhadap alat 
pelindung 
telinga 
dengan 
praktek 
pemakaian 
alat 
pelindung 
telinga. 

Lanjutan (Tabel 1) 

 
Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan, perbedaan tersebut yaitu nama peneliti, judul penelitian, tahun 

dan tempat penelitian , dan variabel penelitian (Tabel 2).  

Tabel 2 

Matrik Perbedaan Penelitian 
No. Nama Judul 

Penelitian 
Tahun dan 

Tempat 
Penelitian 

Variabel Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Arif Rahman  

 
Hubungan 
Pengtahuan 
dan Sikap 
Dengan 
Praktik 
Pemakaian 
alat pelindung 
diri (telinga) 
Pada 
Karyawan 
Diunit Ring 
spinning I PT 
Sinar Pantja 
Djaja panasia 
Group 
Semarang  

Tahun 2006, 
Unit Ring 
Spinning I PT 
Sinar Pantja 
Djaja Panasia 
Group 
semarang  

1. Variabel bebas : 
Pengetahuan dan Sikap 
pekerja 

2. Variabel terikat : 
Praktik Pemakaian Alat 
Pelindung Diri Telinga 

2 Dhanang 
Priyambodo  

 

Hubungan 
Pengetahuan 
dan Sikap 
dengan  

Tahun 2007, di 
Perusahaan 
Muebel PT. 
Albisindo 

1. Variabel bebas : 
Pengetahuan dan Sikap 
pekerja tentang 
penggunaan masker 
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Lanjutan (Tabel 2) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
  Praktik 

Pemakaian 
alat pelindung 
diri 
pernafasan 
(masker) Pada 
Pekerja 
Industri 
Meubel PT. 
Albisindo 
Timber 
(Sukun 
Group) Kudus

Timber (Sukun 
Group) Kudus 

2. Variabel terikat 
:Praktik Pemakaian Alat 
Pelindung Pernafasan 
(Masker ) 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Industri Meubel PT. Albisindo Timber (Sukun 

Group) Kudus. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilakukan pada bulan April – Juni 2008 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Mencakup tentang pengetahuan, sikap dan praktik pemakaian alat pelindung diri 

pernafasan pada pekerja, serta karakteristik pekerja. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1  Landasan Teori  

2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD) 

Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan oleh pekerja selama menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan kriteria pekerjaan masing-masing dengan maksud dan tujuan 

untuk melindungi pekerja agar selama bekerja mendapat kenyamanan dan keselamatan 

(Suma’mur PK, 1996:219). 

Peraturan perundangan yang menyangkut penggunaan alat pelindung diri (APD) 

adalah UU NO.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, antara lain mengenai: (1) 

Kewajiban pengurus untuk menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru 

tentang: semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat 

kerja (Pasal 9,ayat 1 b), alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan (Pasal 9, 

ayat 1 c)., (2) kewajiban memasuki tempat kerja, untuk siapapun wajib mentaati semua 

petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan 

(Pasal 13)., (3) Kewajiban pengurus untuk menyediakan secara cuma-cuma, semua alat 

perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan 

menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut (Pasal 14, ayat 

c) (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi., 2002:7). 

Alat pelindung diri yang telah dipilihnya hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut: (1) Harus memberikan perlindungan bagi pemakai dari bahaya yang 

dihadapinya, (2) Harus dapat dipakai secara fleksibel, (3) Tidak mudah rusak, (4) Harus 
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memenuhi ketentuan dari standar yang ada, (5) Tidak terlalu membatasi gerak pekerja 

yang memakainya, (6) Suku cadang harus mudah diperoleh, (7) Rasa “tidak nyaman” 

tidak berlebihan (rasa “tidak nyaman” tidak mungkin hilang sama sekali, namun 

diharapkan masih dalam batas toleransi), (8) Bentuk cukup menarik (Niken Dian Habsari, 

2003:330). 

2.1.2 Alat Pelindung Diri Pernafasan (Masker) 

2.1.2.1 Pengertian Alat Pelindung Diri Pernafasan (Masker) 

Masker adalah alat yang terbuat dari kain kasa lembut dan mempunyai tali 

dikedua sisinya yang dipakai dihidung dan mulut dan berguna untuk menyaring debu atau 

pertikel kecil lainnya (Soedjono, 1985:39). 

Macam masker yaitu: respirator sekali pakai, respirator separuh masker, 

respirator seluruh muka, respirator berdaya dan respirator topeng muka berdaya 

2.1.2.1.1 Respirator Sekali Pakai  

Di buat dari bahan filter, beberapa cocok untuk debu berukuran pernafasan. 

Bagian muka alat tersebut bertekanan negatif karena paru menjadi daya penggeraknya (J. 

M. Harington, 2005:255). 

Spesifikasi dari respirator sekali pakai adalah sebagai berikut: (1) Digunakan 

untuk melindungi si pemakai akibat pemajanan partikel-partikel di lingkungan kerja, 

seperti debu, fume, mist, fog,  (2) Perinsip kerja respirator ini adalah memurnikan udara 

terkontaminsai melalui filtrasi memakai bermacam tipe filter, (3) Efisiensi filter 

tergantung kepada ukuran partikel dan diameter pori filter (Gambar 1). 
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Gambar 1 
Respirator sekali pakai 

Sumber: http://www.tanindo.com 
 

2.1.2.1.2  Respirator Separuh Masker  

Di buat dari karet atau palsatik dan dirancang menutupi hidung dan mulut. Alat 

ini memliki cartridge filter yang dapat diganti. Dengan cartridge yang sesuai, alat ini 

cocok untuk debu, gas, serta uap. Bagian muka bertekanan negatif, karena hisapan dari 

paru. 

Spesifikasi dari respirator separuh masker adalah: (1) Prinsip cara kerjannya 

adalah mengabsorbsi bahan pencemar di udara pernafasan, (2) Bahan kima yang 

digunakan untuk mengadsrobsi biasanya karbon aktif atau silika gel, (3) Bisanya menutup 

sebagian muka dengan satu atau dua cartridge yang mengandung bahan kima tertent, (4) 

Tidak bisa digunkan untuk keadaan darurat, (5) Hanya mampu memurnikan satu macam 

atau satu golongan bahan kimia (gas, uap) saja (Gambar 2). 
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Gambar 2 
Respirator separuh masker 

Sumber: http://www.tanindo.com 
 
 

2.1.2.1.3 Respirator Seluruh Muka 

Di buat dari karet atau palstik dan dirancang untuk   menutupi mulut, hidung, 

mata. Mediuam filter dipasang di dalam kanister yang langsung disambung dengan 

sambungan lentur. Dengan kanister yang sesaui, alat ini cocok untuk debu, gas, serta uap. 

Bagian muka mempunyai tekanan negatif karena paru menghisap udara dari sana (J. M. 

Harington, 2005:255). 

Spesifikasi respirator seluruh muka adalah sebagai berikut: (1) Perinsip cara 

kerjanya adalah mengabsorbsi bahan pencemar di udara pernafasan, (2) Bahan kimia yang 

digunakan untuk mengabsorbsi adalah yang sesuai dengan bahan-bahan kimia tertentu 

saja. Misalnya kanister untuk uap asam klorida (HCL) dan asam sulfat (H2SO4) harus 

mengunakan kanister yang berisis soda, (3) Bahan kima kanister mempunyai batas waktu 

kadarluwarsa. Batas waktu kadarluwarsa ini tergantung pada isi kanister, konsentrasi 

bahan pencemar dan aktifitas pemakainya, (4)Bisa menutup sebagian muka atau seluruh 

muka, (5) Bisa digunakan dalam keadaan udara di lingkungan kerja mengandung bahan 

kimia gas atau uap yang toksik dengan kadar yang cukup tinggi, (6) Tipe konsister hanya 

bisa digunakan untuk memurnikan udara terkontaminasi satu macam atau satu golongan 

bahan kimia (gas, uap) saja (Gambar 3). 
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Gambar 3 

Respirator seluruh muka 
Sumber: http://www.tanindo.com 

 
 

2.1.2.1.4 Respirator Berdaya 

Dengan separuh masker atau seluruh muka, dibuat dari karet atau plastik yang 

dipertahankan dalam tekanan positif dengan jalan mengalirkan udara melalui filter, 

dengan bantuan kipas baterai. Kipas, filter dan baterainya bisa dipasang di sabuk 

pinggang, dengan pipa lentuk yang disambung untuk membersihkan udara sampai ke 

muka (Gambar 4). 

 

Gambar 4 
Respirator Berdaya 

Sumber: http://www.tanindo.com 
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2.1.2.1.5 Respirator Topeng Muka Berdaya 

Mempunayai kipas dan filter yang dipasang pada helm dengan udara ditiupkan 

ke arah bawah, diatas muka pekerja di dalam topeng yang menggantung. Topeng dapat 

dipasang bersama tameng-tameng pinggir, yang dapat diukur untuk mencocokkan dengan 

muka pekerja. Baterai biasanya dipasang pada sabuk. Serangkaian filter dan adsorbent 

teredia dan jenis untuk pengelas juga tersedia (Gambar 5). 

 

Gambar 5 
Respirator topeng muka berdaya 
Sumber: http://www.tanindo.com 

 

2.1.2.2 Cara Pemakaian 

Cara pemakaian alat pelindung pernafasan harus sesuai dengan: 

1. Pilih ukuran respirator yang sesuai dengan ukuran antropometri tubuh pemakai. 

Ukuran antropometri tubuh yang berkaitan adalah: panjang muka, panjang dada, lebar 

muka, lebar mulut, panjang tulanh hidung, dan tonjolan hidung, 

2. Periksa lebih dahulu dengan teliti, apakah respirator dalam keadaan baik, tidak rusak, 

dan komponen-komponennya juga masih dalam keadaan baik, 
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3. Jika terdapat komponen yang sudah tidak berfungsi, maka perlu diganti lebih dahulu 

dengan yang baru dan baik. Pilih jenis filter atau katrid atau kanister yang sesuai 

dengan kontaminannya, 

4. Pasang filter atau katrid atau kanister dengan seksama, agar tidak terjadi kebocoran, 

5. Singkirkan rambut yang menutupi bagian muka, potong cambang dan jenggot 

sependek mungkin, 

6. Pasang atau kenakan gigi palsu, bila pekerja menggunakan gigi palsu pakaialah 

respirator dengan cara yang sesuai dengan petunjuk operasional (instuktion manual) 

yang harus ada pada setiap respirator, 

7. Gerak-gerakkan kepala, untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi kebocoran apabila 

pekerja bekerja sambil bergerak-gerak. 

2.1.2.3 Pemeliharaan 

Agar respirator dapat berfungsi dengan baik dan baik serta dapat digunakan 

dalam waktu yang relatif lama, maka respirator perlu pemeliharaan atau perawatan secara 

teratur, sebagai berikut: 

1. Setiap kali setelah dipakai, respirator harus dibersihkan (dicuci) kemudian 

dikeringkan, 

2. Apabila suatu respirator terpaksa digunakan oleh orang lain, maka harus dicuci 

hamakan terlebih dahulu, 

3. Beri tanda setiap respirator dengan nama pemakainnya, 

4. Setelah respirator bersih dan kering, simpan dalam loker yang bersih, kering, dan 

tertutup, 

5. Tangki-tangki atau silinder-silinder udara atau oksigen harus dicek secara berkala, 

untuk mengetahui bahwa persediaan udara atau oksigen masih mencukupi, 

6. Klep-klep, regulator dan komponen-komponen lainnya perlu juga dicek secara 

berkala, jika tidak berfungsi harus segera diganti dengan yang baru. 
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2.1.3 Debu di Lingkungan Kerja 

Debu dalam lingkungan kerja sangat membahayakan, karena debu ini dapat 

mengakibatkan pneumoconioses. Ini adalah penyakit yang dikaibatkan oleh penimbunan 

debu-debu dalam paru-paru. Udara yang mengandung debu masuk kedalam paru-paru. 

Apa yang terjadi denagen debu itu, sanagt tergantung dari pad besarnya ukuran debu. 

Debu-debu berukuran diantara 5-10 mikron akan ditahan oleh jalan pernafasan bagian 

atas, sedangkan yang berukuran 3-5 mikron ditahan dibagian tengah jalan pernafasan. 

Partikel-partikel yang besarnya di antara 1 dan 3 mikron akan ditempatkan langsung 

kepermukaan alveoli paru-paru. Partikel-partikel yang berukuran 0,1-1 mikron tidak 

begitu gampang hinggap di permukaan alveoli, oleh karena debu-debu ukuran demikian 

tidak mengendap (Suma’mur PK, 1996:126). 

Debu adalah partikel tang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan alami atau mekanis 

seperti pengolahan, penghancuran, penghalusan, baik bahan organik maupun anorganik 

misal kayu, biji logam, arang batu dan sebaginya (Suma’mur PK, 1996:65). 

Debu dapat dibagi dalan beberapa kelompok berdasarkan jenis agennya yang 

menyebabkan gangguan saluran pernafasan : (1) Debu Inert adalah debu yang efek 

utamanya adalah peningkatan beban pembersihan bronco pulmonary. Hal ini 

menyebabkan menaiknya sekresi mucus, transport bronchial melalui eksplorasi dan 

mengakibatkan gangguan dahak. Contoh debu ini adalah debu sisa penghalusan atau 

pengamplasan kayu, (2) Debu Fibrogenik, debu ini merusak daerah parifer paru-paru, 

umumnya partikel fibrogenik yang masuk paru-paru dibersihkan sebagian dan diendapkan 

pada kelenjar-kelenjar limfe hilusi, (3) Debu Iritan Kimia, paparan jangka panjang 

terhadap berbagai bahan kimia iritan dapat mengakibatkan gejala bronkus seperti batuk, 

(4) Debu Alergen, debu ini meliputi bahan organic yang berasal dari bintang atau 
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tumbuhan. Debu ini bermenifestasi sebagai serangan alveolitis dengan demam dan 

infiltrasi paru, (5) Debu Karsinogen, debu asbes dan uranium adalah contoh terbaik dari 

agen penyebab yang ditemukan ditempat kerja. Sifat karsinogenik agen yang ditemukan 

ditempat kerja dapat dideteksi dengan penelitian epidemiologi (WHO, 1996:33). 

Debu kerap dapat kita lihat dan beberapa macam gas bias kita ketahui dari baunya. 

Untuk mencegah masuknya kotoran tersebut, kita dapat mengunakan masker. 

2.1.4 Praktek atau Tindakan (Practice) 

Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek kesehatan, kemudian 

mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya 

diharapkan akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang diketahui atau disikapi 

(dinilai baik). Inilah yang disebut dengan praktek (practice) kesehatan. Indikator praktek 

kesehatan mencakup: (1) Tindakan (praktek) sehubungan dengan penyakit. Tindakan atau 

perilaku ini mencakup: (a) Pencegaahan penyakit, mengimunisasikan anaknya, melakukan 

pengurasan bak mandi seminggu sekali, menggunakan masker pada waktu kerja ditempat 

yang berdebu dan sebagainya, (b) Penyembuhan penyakit, misalnya minum obat sesuai 

petunjuk dokter, melakukan anjuran-anjuran dokter, berobat ke fasilitas pelayanan 

kesehatan yang tepat dan sebagainya., (2) Tindakan (praktek) pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan. Tindakan atau perilaku ini mencakup antara lain: mengkonsumsi 

makanan dengan gizi seimbang, melakukan olahraga  secara teratur, tidak merokok, tidak 

minum-minuman keras dan sebagainya., (3) Tindakan (praktek) kesehatan lingkungan. 

Perilaku ini antara lain mencakup: membuang air besar dijamban (WC), membuang 

sampah di tempat sampah, menggunakan air bersih untuk mandi, cuci, masak dan 

sebagainya. 
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2.1.4.1 Tingkatan Praktik 

Praktek dapat dibagi dalam tingkatan sebagai berikut: (1) Persepsi (Perseption), 

diartikan sebagai mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan 

yang akan diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama, (2) Respon Terpimpin 

(Guided Respon), diartikan sebagai dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang 

benar sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat kedua, (3) 

Mekanisme (Mecanism), yaitu apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan 

benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah 

mencapai praktek tingkat ketiga, (4) Adaptasi (Adaptation), merupakan suatu praktek atau 

tindakan yang sudah berkembang dengan baik (Soekidjo Notoatmodjo, 1997:133). 

2.4.1.2 Faktor yang mempengaruhi praktik 

2.4.1.2.1 Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi malalui panca indra 

manusia yakni penglihatan, pendengaran, parasa, dan peraba. Pengetahuan kognitif 

merupakan domain yang penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Soekidjo 

Notoatmodjo, 1997:127). 

Pengetahuan pekerja berbeda-beda antara pekerja satu dengan yang lainnya, 

penegtahuan dapat memberikan nilai positif bagi pekerjanya. Misalnya : seoarang pekerja 

yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam kecerdasan akan lebih berpartisipasi bila 

pekerja tersebut ditempatkan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, namun diprediksikan 

tidak akan produktif apabila dituntut menyelesaikan bidang kerja yang memerlukan 

pemikiran secara konseptual dan mendalam (A. M. Sugeng Budiono, 1992: 165). 
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Sebelum orang tersebut mengadopsi perilaku baru di dalam diri seseorang 

tersebut terjadi proses yang berurutan yaitu : (1) Kesadaran (awareness), dimana orang 

tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus, (2) Merasa 

Tertarik (interest), dimana orang tersebut akan merasa tertarik terhadap stimulus atau 

objek tertentu, (3) Menimbang-nimbang (evaluation), seseorang akan menimbang-

nimbang terhadap baik atau tidaknya stimulus atau objek tersebut bagi dirinya, (4) Trial, 

dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan apa yang 

dikehendaki., (5) Adeption, dimana subjek telah berperilaku baru sesaui dengan 

pengetahuan kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

Pengetahuan subjek yang diperoleh dari hasil pengindraan mempunyai 6 tingkat 

yaitu: (1) Tahu (know), diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, (2) Memahami (comprehension), diartikan sebagai kemampuan menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar, (3) Aplikasi (application), diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya), (5) 

Analisis (Analysis), adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi tersebut, 

dan masih ada kaitannya satu sama lain, (6) Sintesis (Synthesis), menunjuk kepada suatu 

kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru, (7) Evaluasi, ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek (Soekidjo Notoatmodjo, 

1997:128). 

Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui berdasarkan pengalaman yang 

didapat oleh setiap manusia. Dengan demikian pada dasarnya pengetahuan akan terus 
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bertambah bervariatif dengan asumsi senantiasa menusia akan mendapatkan proses 

pengalaman atau mengalami. Proses pengetahuan tersebut melibatkan tiga aspek : (1) 

Proses mendapatkan informasi baru dimana seringkali informasi baru ini merupakan 

penganti pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya atau merupakan penyempurnaan 

informasi sebelumnya, (2) Proses transformasi, yaitu proses memanipulasi pengetahuan 

agar sesuai dengan tugas-tugas baru, (3) Proses mengevaluasi, yaitu mengecek apakah 

cara mengolah informasi telah memadai (Bappenas, 2007:6) 

Pemakaian masker sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap tenaga kerja. 

Terjadinya perubahan perilaku pada seseorang harus ada unsur-unsur: (1) Pengertian atau 

pengetahuan tentang apa yang dilakukan dalam hal pemakaian masker tenaga kerja harus 

mengetahui tujuan atau manfaat dari masker, (2) Keyakinan atau kepercayaan tentang apa 

yang akan dilakukan dalam hal pemakaian masker tenaga kerja akan melakukakan apabila 

mereka merasakan keyakinan akan manfaat dari kegiatan tersebut yaitu dapat 

meningkatkan kesehatan dirinya, (3) Sarana yang diperlukan untuk melakukannya. 

Masker akan dipakai apabila sarananya tersedia. 

2.4.1.2.2 Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap 

suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan 

bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktifitas, akan tetapi merupakan predesposisi tindakan suatu perilaku. Sikap masih 

merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka dan merupakan kesiapan 

untuk beraksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap 

objek (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:124). 

Studi mengenai sikap merupakan studi yang penting dalam bidang psikologi 

sosial. Konsep tentang sikap sendiri talah melahirkan berbagai macam penegertian 
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diantara para ahli psikologi. Sikap pada awalnya diartikan sebagai suatu syarat untuk 

munculnya suatu tindakan. Konsep itu kemudian berkembamng semakin luas dan 

digunakan untuk mengambarkan adanya suatu niat yang khusus atau umum, berkaitan 

dengan kontrol terhadap respon pada keadaan tertentu (Ari Widiyanta, 2002:5) 

Sikap itu merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek 

atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan 

dasar orang tersebut untuk merespon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang 

dipilihnya (Bimo Walgito, 2001:109). 

2.4.1.2.3 Pendidikan 

Pengertian pendidikan secara harfiah pendidikan adalah segala sesuatu untuk 

membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia, jasmaniah, dan 

rohaniah yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah, untuk 

pembangunan persatuan dan masyarakat adil dan makmur dan selalu ada dalam 

keseimbangan (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:200). 

Pendidikan adalah poses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan 

bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat tempat ia hidup, proses sosial 

yakni orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol 

(khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami 

perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal (Achmad 

Munib, 2004:33). 

Menurut undang-undang RI No. 2 Th 1989 pasal 12 ayat (1) tentang sistem 

pendidikan nasional dijelaskan bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan 

sekolah terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan 

seseorang dapat mempengaruhi tingkah laku, kepribadian dalam bermasyarakat maupun 
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bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang seseorang 

tempuh maka kemungkinan akan semakin baik pula tingkah laku dan pola berpikirnya 

(Kunaryo Hadikusumo, 1996:30). 

Pendidikan seseorang mempengaruhi pola pikirnya dalam bekerja. Pekerja yang 

telah mendapatkan pelatihan kecelakaan, lebih kecil resikonya mengalami kecelakaan 

(Departemen tenagakerja dan transmigrasi., 2003:5). 

2.4.1.2.4  Umur 

Umur mendapat perhatian karena akan memepengaruhi kondisi fisik, mental, 

kemauan kerja, dan tangung jawab seseorang. Menurut teori psikologi perkembangan 

pekerja, umur dapat dogolongkan menjadi dewasa muda dan dewasa tua. Dewasa muda 

adalah umur dari 20-40 tahun dan dewasa tua 41-65 tahun sedangkan umur tua adalah 

diatas 65 tahun. Umur pekerja dewasa muda diyakini dapat membangun kesehatannya 

dengan cara mencegah suatu penyakitatau menggulangi gangguan penyakitnya. Untuk 

melakukan kegiatan tersebut, pekerja muda akan lebih disiplin menjaga kesehatannya. 

Sedangkan pada pekerja tua akan mengalami kebebasan dalam kehidupan bersosialisasi, 

kewajiban-kewajiban pekerja dewasa tua akan berkurang terhadap lingkungan sosial dan 

terhadap kehidupan bersama (Siti Rahayu Haditono, 1992:271). 

2.4.1.2.5  Kenyamanan 

Perasaan tidak nyaman (risih, panas, berat, terganggu) yang timbul pda saat 

menggunakan Alat Pelindung Diri akan mengakibatkan keengganan tenaga kerja 

menggunakan dan merka memberi respon yang berbeda-beda (A.M. Sugeng Budiono, 

2003:334). 

Alasan pekerja tidak mau memakai adalah tidak sadar atau tidak mengerti, panas 

sesak, tidak enak dipakai, tidak enak dipandang, berat, menggangu pekerjaan, tidak sesuai 
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dengan bahaya yang ada, tidak ada sangsi, dan atasan juga tidak memakai (Gempur 

Santoso, 2004:28). 

2.4.1.2.6  Beban Kerja 

Beban kerja adalah beban yang diterima atau ditanggung oleh pekerja dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Beban kerja yang sering dihadapi pekerja ditempat kerja 

adalah suasana yang tidak mendukung karena panas atau iklim kerja yang ridak 

mendukung. Waktu lamanya menggunakan APD dirasa sebagai beban kerja karena 

semakin lama pekerja mengunakan APD semakin tidak nyaman dan merasa risih (Buchari, 

2007:2). 

2.4.1.2.7  Pengawas (controlling) 

Dilakukan pengawasan adalah untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan 

dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah 

ditetapkan (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:62). 

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pegawasan pada bahaya 

dari cara kerja, karena dapat membahayakan tenaga kerja itu sendiri dan orang lain 

disekitarnya. Antara lain pemakaian alat plindung diri yang tidak semestinya dan cara 

memakai yang salah. Pengusaha perlu memperhatikan cara kerja yang dapat 

membahayakan ini, baik pada tempat kerja maupun dalam pengawasan pelaksanaan 

pekerja sehari-hari (Syukri Sahab, 1997:70). 

2.2 Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian dalam landasan teori, maka disusun kerangka teori mengenai 

hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan praktik pemakaian alat pelindung diri 

pernafasan pada pekerja industri meubel. 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik antara lain adalah pengetahuan, 

sikap, pendidikan, kenyamanan, umur pekerja, beban kerja dan pengawas yang dapat 

dilihat didalam kerangka teori di bawah ini yaitu (Gambar 6): 
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1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Pendidikan 

4. Kenyamanan 

5. Umur Pekerja 

Pengawas / controlling 
meliputi: bahaya dari cara 
kerja 

Praktik Pemakaian Alat 

Pelindung Diri 

Beban Kerja 

Gambar 6 

Kerangka Teori 
Sumber: Suma’mur PK. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep 

atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2002:44). Adapun kerangka konsep penelitian ini sebagai berikut: 
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Variabel Bebas 

1. Pengetahuan tentang 

alat pelindung diri 

pernafasan. 

2. Sikap pekerja tentang 

penggunaan alat 

pelindung diri 

Variabel Terikat 

Praktik Penggunaan 

Alat Pelindung Diri 

Pernafasan. 

Gambar 7 

Kerangka Konsep 

 
3.2 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) Ada hubungan antara pengetahuan para 

pekerja dengan penggunaan alat pelindung diri pernafasan di Perusahaan Meubel PT. 

Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus, (2) Ada hubungan antara sikap para pekerja 

dengan penggunaan alat pelindung diri pernafasan di perusahaan Meubel PT. Albisindo 

Timber (Sukun Group) Kudus. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode survei analitik. 

Survei analitik adalah penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau 
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situasi, dengan pendekatan seksional silang (cross sectional), yaitu menyilangkan antara 

hubungan pengetahuan dan sikap dengan praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan 

pada pekerja industri meubel PT. Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005:26). 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitin ini adalah: 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap pekerja tentang 

penggunan alat pelindung diri pernafasan 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah praktik pemakaian alat pelindung diri 

pernafasan. 

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Variabel dapat pula dibedakan berdasarkan hasil pengamatan dan atau pengukuran. 

Ada skala skala pengukuran variabel yang dihasilkan dalam pengukuran dan pengamatan, 

yaitu ordinal. 

Berdasarkan judul penelitian, maka definisi operasionalnya adalah sebagai berikut 

(Tabel 3): 

Tabel 3 

Definisi Operasional 
No Variabel Keterangan Alat Ukur Hasil Ukur Skala 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Pengetahuan 

tentang APD 
Kemampuan 
seseorang untuk 
mengetahui manfaat, 
jenis dan akibat 
apabila tidak 
mengunakan APD. 

Kuesioner Rendah jika skor 
< x  
Tinggi jika skor 
≥ x  
 

Ordinal

2 Sikap tentang 
pemakaian 
APD 

Pernyataan 
dukungan dalam 
praktik penggunaan  

Kuesioner Tidak 
Mendukung jika   
Skor < x  

Ordinal
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
  masker.  Mendukung jika 

skor ≥ x  (Agus 
Irianto, 2004:45) 

 

3 Praktik 
pemakaian 
APD 

Pemakaian APD 
masker oleh pekerja 
saat bekerja 

Lembar 
Observasi 

Memakai  
 
Tidak memakai 

Ordinal

Lanjutan (Tabel 3) 

 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja atau karyawan dari industri meubel PT. 

Albisindo Timber (Sukun Group) dengan pekerja 50 pekerja yang berada di Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus. 

3.6.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil secara total sampling sehingga semuanya 

dijadikan sampel penelitian yaitu sebesar 50 pekerja. 

3.7 Sumber Data Penelitian 

Sumber data pada penelitian ini yaitu:  

3.7.1 Data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

dari responden selama penelitian. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

meliputi data tentang pengetahuan dan sikap pekerja tentang penggunaan masker di 

tempat kerja. 

3.7.2 Data sekunder   

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari orang lain yang dalam 

penelitian ini adalah berasal dari perusahaan yaitu PT. Albisindo Timber (Sukun Group) 

Kudus. 
 26
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3.8 Instrumen Penelitian 

3.8.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik dimana 

responden tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu. 

Kuesioner digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan dan sikap 

responden tentang penggunaan alat pelindung pernafasan. 

Sebelum dilakukan penelitian perlu melakukan uji coba kuesioner yang akan 

digunakan nantinya. Uji coba dilakukan pada minimal pada 20 responden yang 

mempunyai karateristik yang hampir sama dengan sampel. Maksud dari uji coba adalah 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner yang akan digunakan pada 

penelitian. 

3.8.1.1  Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang di ukur. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita susun tersebut 

mampu mengukur apa yang hendak di ukur, maka perlu diuji korelasi antar skor (nilai) 

tiap item-item (pertanyaan) dengan skor total kuesioner tersebut (Sugiyono, 2004:268). 

Uji validitas untuk instrumen ditentukan dengan menggunakan uji korelasi 

Product Momen yang dikemukan oleh Person menggunakan Program SPSS Windows 

12.00. Hasil rxy yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan harga pada tabel product 

momen dengan taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Jika rxy > rtabel  maka 

butir soal dalam kuesioner dinyatakan valid. 

3.8.1.2  Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat di percaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil 
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pengukuran itu tetap konsisten atau tetap atau bila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama (Sugiyono, 

2004:268). 

Uji reliabilitas instrumen menggunakanan Rumus Alpha dengan rentang skor 

instrumen antara 1 sampai 5 menggunakan Program SPSS Windows 12.00 . Harga r11 

kemudian dibandingakan dengan rtabel  product momen dengan taraf signifikansi 5% dan 

derajat kebebasan N. Jika r11 > rtabel  berarti instrumen tersebut reliabel.  

3.8.2 Lembar Pencatatan 

 Lembar Pencatatan digunakan untuk mendapatkan data atau fakta yang terjadi 

dilapangan yang berkaitan dengan pemakaian alat pelindung diri ditempat kerja. 

3.9 Pengambilan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengambilan data primer dan data sekunder dalam 

penelitian ini, yaitu data primer diperoleh melalui kuesioner untuk mengetahui informasi 

mengenai pengetahuan dan sikap pekerja tentang penggunaan masker. Adapun untuk 

memperoleh informasi ini perlu adanya suatu wawancara kepada responden. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan tentang jumlah karyawan di PT. 

Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus. 

3.10 Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data penelitian ini adalah sebagai 

berikut : (1) Editing, sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan 

tujuan untuk mengkoreksi data yang talah meliputi kelengkapan pengisian jawaban, 

konsistensi atas jawaban dan kesalahan jawaban. Sehingga dapat diperbaiki jika dirasakan 

masih ada kesalahan dan keraguan data, (2) Coding adalah memberikan kode pada 

jawaban yang ada untuk mempermudah dalam proses pengklompokan dan pengolahan. 
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Mengkode jawaban adalah memberi angka pada tiap-tiap jawaban, (3) Entry, data yang 

telah dikode tersebut kemudian dimasukkan dalam program komputer untuk selanjutnya 

akan diolah, (4) Tabulating adalah proses pengklompokan jawaban-jawaban yang serupa 

dan menjumlahkan dengan cara yang teliti dan teratur kedalam tabel yang telah disedikan. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan dua cara yaitu: analisa 

univariat dan analisa bivariat. 

3.10.1 Analisa univariat 

Analisa univariat yaitu analisa yang dilakuakan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Analisa ini dugunakan untuk mendeskripsikan variabel pengetahuan, sikap dan 

praktik pemakaian yang disajikan dalam distribusi frekuensi dalam bentuk presentase dari 

tiap variabel. 

3.10.2 Analisa bivariat 

Analisa bivariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel berhubungan 

atau berkorelasi , yaitu antara variabel bebas dan variabel terikat dengan uji sratistik yang 

disesuaikan dengan skala data yang ada yaitu ordinal. Uji statistik yang digunakan adalah 

dengan humus Chi Square karena mencari hubungan antara variabel yang sudah 

ditentukan dengan menggunakan komputer rumusnya adalah sebagai berikut:  

∑
=

−=
k

i n

ho

f
ffx

1

2
2 )(  

χ2= Chi Kuadrat 

fo= frekuensi yang diobservasi 

fh= frekunsi yang diharapkan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Karakteristik Responden 

Responden terdiri dari 50 orang pada bagian produksi yang berada di PT. Albisindo 

Timber Kudus, dengan deskripsi sebagai berikut: 

4.1.1 Distribusi Menurut Usia Responden 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Distribusi  usia 

responden di PT. Albisindo Timber terdiri dari usia 20-40 tahun sejumlah 30 orang atau 

60 % sedangkan usia 41-60 tahun sejumlah 20 orang atau 40%  (Tabel 4). 

Tabel 4 

Distribusi Menurut Usia Responden 
No Kelompok Usia Jumlah Prosentase (%) 
1 20 – 40 tahun 30 60  
2 41– 65 tahun 20 40  

Jumlah 50 100 
  

Distribusi masing-masing kelompok usia lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1 

berikut ini: 

60.0%

40.0%

20 - 40 tahun
41 - 65 tahun

 
Grafik 1 

Distribusi Menurut Usia Responden 
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4.1.2 Distribusi Menurut Pendidikan Responden 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Distribusi  

pendidikan responden di PT. Albisindo Timber terdiri dari lulusan SD sejumlah 6 orang 

atau 12%, lulusan SMP sejumlah 16 orang atau 32%, dan lulusan SMA sejumlah 28 orang 

atau 56% ( Tabel 5). 

Tabel 5 

Distribusi Menurut Pendidikan Responden 
No Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 
1 SD 6 12 
2 SMP 16 32 
3 SMA 28 56 

Jumlah 50 100 
  

Sebagian besar pendidikan responden adalah lulusan SMA yaitu sejumlah 28 orang 

atau 56% dan sebagian keci pendidikan responden adalah lulusan SD yaitu sejumlah 6 

orang atau 12% (Garafik 2). 

12.0%

32.0%56.0%

SD
SMP
SMA

 
Grafik 2 

Distribusi Menurut Pendidikan Responden 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis univariat 

4.2.1.1 Distribusi Menurut Pengetahuan Responden 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Distribusi  

pengetahuan responden di PT. Albisindo Timber terdiri dari pengetahuan rendah sejumlah 

21 orang atau 42 %, dan pengetahuan tinggi sejumlah 29 orang atau 58%. 

Tabel 6 

Distribusi Menurut Pengetahuan Responden 
No Pengetahuan Jumlah Prosentase (%) 
1 Rendah 21 42 
2 Tinggi 29 58 

Jumlah 50 100 
 

Distribusi masing-masing kelompok pengetahuan lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik 3 berikut ini: 

42.0%

58.0%

Rendah
Tinggi

 
Grafik 3 

Distribusi Menurut Pengetahuan Responden 

4.2.1.2 Distribusi Menurut Sikap Responden 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Distribusi  

sikap responden di PT. Albisindo Timber terdiri dari tidak mendukung sejumlah 31 orang 

atau 62% dan sikap yang mendukung sejumlah 19 orang atau 38% (Tabel 7).  
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Tabel 7 

Distribusi Menurut Sikap Responden 
No Sikap Jumlah Prosentase (%) 
1 Tidak Mendukung 31 62 
2 Mendukung 19 38 

Jumlah 50 100 
 

Distribusi masing-masing kelompok pengetahuan lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik 4 berikut ini: 

62.0%

38.0%

Tidak Mendukung
Mendukung

 
Grafik 4 

Distribusi Menurut Sikap Responden 

4.2.1.3 Distribusi Menurut Praktik Pemakaian Masker Responden 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Distribusi  

praktik pemakaian masker responden di PT. Albisindo Timber terdiri dari tidak memakai 

sejumlah 31 orang atau 62% dan praktik pemakaian masker yang memakai sejumlah 19 

orang atau 38% (Tabel 8). 

Tabel 8 

Distribusi Menurut Praktik Pemakaian Masker Responden 
No Praktik Pemakaian APD Jumlah Prosentase(%) 
1 Tidak Memakai 31 62 
2 Memakai 19 38 

Jumlah 50 100 
 

Distribusi masing-masing kelompok pengetahuan lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik 5 berikut ini: 
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38.0%

62.0%

Tidak Memakai
Memakai

 
Grafik 5 

Distribusi Menurut Praktik Pemakain Masker Responden 

4.2.2 Analisis bivariat 

4.2.2.1 Hubungan Pengetahuan dengan Praktik Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Pernafasan pada Pekerja Industri Meubel PT. Albisindo Timber (Sukun Group) 

Kudus 

Pada tabel 9 dapat diketahui bahwa hasil uji korelasi chi Square didapatkan hasil 

responden yang mempunyai pengetahuan rendah dan tidak memakai masker sebanyak 14 

orang (66,7%), sedangkan responden yang mempunyai pengetahuan tinggi dan tidak 

memakai memakai masker sebanyak 5 orang (17,2%). Responden pengetahuan rendah dan 

memakai masker sejumlah 7 orang (33,3%), sedangkan responden yang mempunyai 

pengetahuan tinggi dan memakai masker sejumlah 24 orang (82,8%). 

Tabel 9 

Hubungan Pengetahuan dengan Praktik Pemakaian Alat Pelindung Diri Pernafasan 
pada Pekerja  Industri Meubel PT. Albisindo Timber  Kudus 

Praktik 
Tidak 

Memakai 
Memakai 

Total ρ  
value 

OR CI Pengetahuan 

∑ % ∑ % ∑ % 
Rendah 14 66,7 7 33,3 21 100 
Tinggi 5 17,2 24 82,8 29 100 

0,001 9,600 2,556- 
36,061 
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Berdasarkan hasil uji chi square di peroleh ρ  value 0,001 ( ρ  value < 0,05) maka 

Ha diterima yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan pekerja 

dengan praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan pada pekerja bagian produksi PT. 

Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus.  

Perhitungan OR menghasilkan nilai OR = 9,600 (OR>1), dan CI = 2,556 – 36,061, 

hal ini berarti bahwa pekerja yang mempunyai pengetahuan rendah mempunyai resiko 9 

kali lebih besar untuk tidak memakai masker dibandingkan dengan pekerja yang 

mempunyai pengetahuan baik. 

4.2.2.2 Hubungan antara Sikap dengan Praktik Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Pernafasan pada Pekerja Industri Meubel PT. Albisindo Timber (Sukun Group) 

Kudus 

Pada tabel 10 dapat diketahui bahwa hasil uji korelasi didapatkan hasil responden 

yang mempunyai sikap tidak mendukung dan tidak memakai masker sebanyak 16 orang 

(51,6%), sedangkan responden yang mempunyai sikap mendukung dan tidak memakai 

memakai masker sebanyak 3 orang (15,8%). Responden yang mempunyai sikap tidak 

mendukung dan memakai masker sejumlah 15 orang (48,4%), sedangkan responden yang 

mempunyai sikap mendukung dan memakai masker sejumlah 19 orang atau (84,2%). 

Tabel 10 

Hubungan Sikap dengan Praktik Pemakaian Alat Pelindung Diri Pernafasan pada 
Pekerja  Industri Meubel PT. Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus 

Praktik 
Tidak 

Memakai 
Memakai 

Total ρ  
value 

OR CI Pengetahuan 

∑ % ∑ % ∑ % 
Tidak 
Mendukung 

16 51,6 15 48,4 31 100 

Mendukung 3 15,8 16 84,2 19 100 

0,02 5,689 1,375 – 
23,539 

 
Berdasarkan hasil uji chi square di peroleh ρ  value 0,02 ( ρ  value < 0,05) maka 

Ha diterima yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara sikap pekerja dengan 
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praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan pada pekerja bagian produksi PT. 

Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus.  

Perhitungan OR menghasilkan nilai OR = 5,689 (OR>1), dan CI = 1,375 – 23,539, 

hal ini berarti bahwa pekerja yang mempunyai sikap tidak mendukung mempunyai resiko 

5 kali lebih besar untuk tidak memakai masker dibandingkan dengan pekerja yang 

mempunyai sikap mendukung. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Responden 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa responden yang 

mempunyai kategori usia dewasa muda sejumlah 20-40 tahun yaitu 30 orang (60,0%) dan 

sisanya sejumlah  20 orang (40%) termasuk kategori dewasa tua yaitu berusia 41-65 tahun. 

Pekerja usia dewasa muda diyakini dapat membangun kesehatannya dengan cara 

mencegah suatu penyakit atau menanggulangi gagguan penyakitnya. Untuk melakukan 

kegiatan tersebut, pekerja muda akan lebih disiplin menjaga kesehatannya. Sedangkan 

pada pekerja tua akan mengalami pelepasan dan kebebasannya dalam kehidupan 

bersosialisasi, kewajiban-kewajiban pekerja tua akan berkurang terhadap lingkungan 

sosial dan terhadap kehidupan bersama (Siti Rahayu Haditono, 1992:271) 

Berdasarkan hasil penelitian di bagian produksi PT. Abisindo Timber Kudus 

diketahui bahwa pendidikan responden sebagian besar adalah lulusan SMA yaitu 

berjumlah 28 orang (56%). Pendidikan seseorang mempengaruhi pola pikirnya dalam 

bekerja. Pekerja yang telah mendapatkan pelatihan kecelakaan, lebih kecil resikonya 

mengalami kecelakaan. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula pola 

pikirnya. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada sebagian besar responden masih 

berfikir sederhana, mereka masih mengandalkan pengalaman yang ada dan tidak mau 

mencari pengetahuan yang baru sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh responden 

masih bersifat sederhana (Pusat Kesehatan Kerja: 2003:5) 
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5.2 Analisis Univariat 

5.2.1 Pengetahuan Responden 

Sebagian besar responden mempunyai pengetahuan sedang yaitu sebanyak 29 orang 

(58%). Responden umumnya telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai: (1) Alat 

pelindung diri pernafasan  (88%), (2) Bahaya paparan debu (64%), (3) Penyakit yang 

berasal dari tempat kerja yang disebut penyakit akibat kerja (64%), (4) Alat pelindung 

pernafasan yang baik adalah alat yang tidak menggangu saat dipakai bekerja (68%), (5) 

Penyakit pernafasan dapat menyebabkan konsentrasi saat bekerja (66%), (6) Alat 

pelindung pernafasan mudah dipakai atau digunakan (76%), (7) Masker dapat mengurangi 

paparan debu (88%) 

Namun demikian, responden kurang mengetahui mengenai: (1) Peraturan 

perusahaan mewajibkan pekerja memakai masker untuk menghindari paparan debu (44%). 

Ini tidak di lakukan karena perusahaan tidak pernah melakukan inspeksi tentang 

pemakaian alat pelindung kepada tenaga kerja, (2) Terpapar debu yang terus menerus 

dapat menyebabkan penyakit pernafasan (60%), (3) Perbedaan masker dengan respirator 

setengah masker (58%). 

5.2.2 Sikap Responden 

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa responden yang mempunyai sikap tidak 

mendukung pemakaian masker  sejumlah 31 orang (62%), dan responden yang 

mendukung pemakaian masker sejumlah 19 orang (38%). Menurut teori yang 

dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo (2003:124), Sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pekerja khususnya 

dibagian produksi industri meubel PT. Albisindo Timber didapatkan hasil bahwa sebagian 
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sikap pekerja yang tidak mendukung, dipengaruhi oleh ketidaknyamanan pekerja terhadap 

penggunaan masker, sehingga dalam pemakaiannya ada yang hanya dipakai diatas kepala 

dan ada yang cuma digantungkan di dinding. 

5.2.3 Praktik Pemakaian APD Pernafasan Responden 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yang sudah 

memakai masker sejumlah 19 orang (38%) sedangkan yang tidak memakai masker 

sejumlah 31 orang (62%). Menurut teori yang dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo 

(2005:133), Suatu sikap belum tentu otomatis dapat terwujud, dalam suatu tindakan untuk 

mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang menjadi memungkinkan antara lain fasilitas, disamping itu juga diperlukan 

faktor dukungan (support) dari pihak lain. 

5.3 Analisis Bivariat 

5.3.1 Hubungan Pengetahuan dengan Praktik Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Pernafasan pada Pekerja Industri Meubel PT. Albisindo Timber (Sukun Group) 

Kudus 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan pekerja dengan praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan pada 

pekerja bagian produksi PT. Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus.  Hal ini didasarkan 

pada hasil uji chi square yang diperoleh ρ  value 0,001 ( ρ <0,05). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soekidjo 

Notoatmodjo (1997:128), yang mengemukakan bahwa seseorang yang melakukan 

tindakan atau praktik biasanya didasari dengan pengetahuan dan sikap yang dimilikinya 

untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuk tindakan seseorang (over behavior). Salah 

satu faktor yang dapat membuat seseorang mengambil keputusan adalah adanya 

pengetahuan yang baik, karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang 
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didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahaun. 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa  responden yang mempunyai pengetahuan 

rendah dan tidak memakai masker sebanyak 14 orang (66,7%), sedangkan responden yang 

mempunyai pengetahuan tinggi dan tidak memakai memakai masker sebanyak 5 orang 

(17,2%). Responden pengetahuan rendah dan memakai masker sejumlah 7 orang (33,3%), 

sedangkan responden yang mempunyai pengetahuan tinggi dan memakai masker sejumlah 

24 orang (82,8%). Dari hasil penelitian maka perlu diupayakan untuk meningkatkan 

pengetahuan responden agar praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan dapat 

ditingkatan, khususnya mengenai: (1) Bahaya yang dapat disebabakan apabila tidak 

memakai alat pelindung diri pernafasan, (2) Pentingnya memakai alat pelindung diri 

pernafasan apabila sedang bekerja, untuk menghindari paparan debu.  

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja adalah Memasang 

papan peringatan ataupun poster-poster tentang alat pelindung diri pada perusahaan guna 

mengingatkan dan menumbuhkan kesadaran tenaga kerja dalam melindungi kecelakaan 

kerja serta mengingatkan kesehatan dan keselamatan kerjanya. 

5.3.2 Hubungan Sikap dengan Praktik Pemakaian Alat Pelindung Diri Pernafasan 

pada Pekerja Industri Meubel PT. Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara sikap pekerja dengan praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan pada pekerja 

bagian produksi PT. Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus.  Hal ini didasarkan pada 

hasil uji chi square yang diperoleh ρ  value 0,02 ( ρ <0,05). 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soekidjo 

Notoatmodjo (2003:124), yang menerangkan bahwa sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum 

merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi merupakan predesposisi tindakan 

suatu perilaku. Sikap masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka 

dan merupakan kesiapan untuk beraksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai suatu 

penghayatan terhadap objek. 

Sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh Bimo Walgito (2001:109), Sikap 

itu merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang 

relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar orang tersebut 

untuk merespon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang mempunyai sikap 

tidak mendukung dan tidak memakai masker sebanyak 16 orang (51,6%), sedangkan 

responden yang mempunyai sikap mendukung dan tidak memakai memakai masker 

sebanyak 3 orang (15,8%). Responden yang mempunyai sikap tidak mendukung dan 

memakai masker sejumlah 15 orang (48,4%), sedangkan responden yang mempunyai 

sikap mendukung dan memakai masker sejumlah 19 orang (84,2%). Hasil penelitian ini 

maka perlu diupayakan untuk meningkatkan sikap pekerja dalam pemakaian alat 

pelindung diri pernafasan, misalnya dengan meingkatkan peraturan yang mengharuskan 

pekerja memakai alat pelindung diri pernafasan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap pekerja dalam pemakaian 

masker adalah bagi pekerja harus dapat mentaati peraturan perusahaan yang telah 
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ditentukan dan Memberikan sanksi yang lebih ketat pada tenaga kerja yang tidak disiplin 

dalam memekai masker demi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja. 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Pengontrolan kejujuran dan 

kesungguhan responden dalam memakai masker dilakukan dengan pengamatan atau 

observasi dan pengisian kuesioner selama satu hari kerja mulai pukul 08.00-16.00 WIB. 

Ini di karenakan perusahaan hanya memberi waktu satu hari kerja dan waktunya telah 

ditentukan oleh perusahaan mulai pukul 08.00-16.00 WIB.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap dengan praktik 

pemakaian alat pelindung diri pernafasan pada pekerja industri meubel PT. Albisindo 

Timber (Sukun Group) Kudus, di dapatkan hasil ada hubungan pengetahuan dan sikap 

dengan praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan pada pekerja industri meubel PT. 

Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap dengan 

praktik pemakaian alat pelindung diri pernafasan pada pekerja industri meubel PT. 

Albisindo Timber (Sukun Group) Kudus, saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 

6.2.1 Bagi Pekerja 

Bagi pekerja harus dapat mentaati peraturan perusahaan yang telah ditentukan. 

Dalam penelitian ini pekerja yang memekai masker sejumlah 19 orang (38%) sedangkan 

yang tidak memekai masker sejumlah 31 orang (62%).  

6.2.2 Bagi Perusahaan 

Memberikan sanksi yang lebih ketat pada tenaga kerja yang tidak disiplin dalam 

memekai masker demi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja. Dan memasang 

papan peringatan ataupun poster-poster tentang alat pelindung diri pada perusahaan guna 

mengingatkan dan menumbuhkan kesadaran tenaga kerja dalam melindungi kecelakaan 

kerja serta mengingatkan kesehatan dan keselamatan kerjanya. 
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