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Merujuk Bab III Pasal 3 UU No. 1 tahun 1970, tentang keselamatan kerja, telah 
diatur didalamnya mengenai kewajiban bagi setiap perusahaan untuk menerapkan sistem 
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Termasuk, peraturan mengenai 
implementasi Alat Pelindung Diri (APD) dan Pakaian Pelindung Diri (PPD). Terkait 
dengan implementasi Alat Pelindung Diri (APD), banyak aspek yang berpengaruh, 
diantaranya adalah faktor manusia, kondisi/spesifikasi Alat Pelindung Diri, dan 
kenyamanan penggunaan Alat Pelindung diri. Permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah faktor apakah yang berhubungan dengan penggunaan Alat Pelindung 
Diri (APD) masker pada tenaga kerja bagian logistik PT. Zeta Agro Corporation 
Wanatirta-Paguyangan Kabupaten Brebes. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja bagian logistik PT. 
Zeta Agro Corporation Wanatirta-Paguyangan Kabupaten Brebes. Teknik pengambilan 
sampel dengan cara random sampling dan didapatkan sampel 60 responden. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Data primer diperoleh dengan cara 
wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari PT. Zeta Agro Corporation 
Wanatirta-Paguyangan Kabupaten Brebes. Analisis data dilakukan secara univariat dan 
analisis bivariat (menggunakan uji chi-square dengan α = 0,05). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan 
penggunaan APD masker yaitu sikap (p value = 0,040 dan CC = 0,286), tingkat 
kepatuhan (p value = 0,040 dan CC = 0,286), kenyamanan (p value = 0,040 dan CC = 
0,286), dan jenis pekerjaan (p value = 0,000 dan CC = 0,707). Sedangkan faktor yang 
tidak berhubungan dengan penggunaan APD masker yaitu umur (p value = 0,903), 
pendidikan (p value = 0,958), pengetahuan (p value = 0,359), dan masa kerja (p value 
=0,456).  

Saran yang dapat diajukan bagi PT. Zeta Agro Corporation yakni hendaknya 
menyediakan APD masker dengan bahan yang enak dipakai, mengadakan pengawasan 
atau pengontrolan serta pemberian sanksi pada tenaga kerja yang tidak mematuhi 
peraturan dan dilakukan perputaran tempat kerja sehingga dapat mencegah rasa jenuh 
pada tenaga kerja, bagi tenaga kerja bagian logistik hendaknya memiliki sikap yang 
mendukung dan tanggap dengan peraturan perusahaan, bagi instansi terkait yakni  dinas 
tenaga kerja dan transmigrasi diharapkan lebih meningkatkan upaya promosi kesehatan 
dan keselamatan ditempat kerja, dan bagi peneliti lanjutan untuk peneliti selanjutnya 
diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam dengan memperluas sampel serta 
lebih memperhatikan variabel-variabel yang terkait. 
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