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ABSTRAK 
 
Nugroho Ary Setiawan 
Hubungan antara Kenyamanan dengan Pemakian Alat Pelindung Diri 
Masker pada Pekerja Pengamplasan Perusahaan Meubel PD. Surya Jepara 
2011,  
VI + 68 halaman + 9 tabel +7 gambar + 9 lampiran 

 
Tenaga kerja merupakan pemberdaya manusia yang harus di utamakan 

kesehatan dan keselamatannya dalam proses produksi. Salah satu masalah 
kesehatan pada lingkungan kerja yang tidak sehat adalah adanya paparan debu, 
salah satu cara untuk menanggulangi paparan debu adalah menggunakan masker. 
Pemakaian masker praktis dilakukan tetapi kesukarannya terletak pada tenaga 
kerja. Permaslahan yang timbul adalah adakah hubungan anatara kenyamanan 
dengan pemakaian alat pelindung diri masker pada pekerja bagian pengamplasan 
di Perusahaan Meubel PD. Surya Jepara. 

Jenis penelitian ini adalah bersifat (explanatory research) penelitian 
penjelajahan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi sebesar 90 
pekerja dan yang dijadikan sampel yaitu 44 pekerja. 

Dari hasil penelitian ini didapatkan data  umur responden 20-30 tahun 
adalah 70,5% dari seluruh responden, dan umur responden 31-45 tahun adalah 
29,5%. Tingkat pendidikan res[ponden adalah SD 27,3%, SMP 61,4%, SMA 
11,4%. Masa kerja responden ≤ 4 tahun adalah 68,2%, 5-7 tahun adalah 27,3%, ≥ 
8 tahun adalah 4,5%. Ada hubungan yang signifikan antara kenyamanan dengan 
pemakaian masker, dimana α = 0,05 didapatkan nilai p = 0,001 (p < 0,05). 

Saran yang dapat diberikan yaitu, perusahaan sebaiknya menyediakan 
masker dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan diruang pengamplasan, bagi 
pekerja baru harus dapat mentaati peraturan perusahaan yang telah ditentukan, 
pendidikan, umur, masa kerja seorang pekerja tidak menjamin dalam mentaati 
peraturan perusahaan, akan tetapi sikap positif dalam bekerja memakai masker 
harus selalu di utamakan, memberikan sanksi yang lebih berat pada tenaga kerja 
yang tidak disiplin dalam memakai masker demi kesehatan dan keselamatan kerja 
tenaga kerja, kesehatan keselamatan kerja dan hasil produksi harus dapat berjalan 
secara seimbang, berkesinambungan dan saling mendukung. 
 
 
Kata Kunci    : Kenyamanan, Pemakaian APD Masker 
Kepustakaan  : 18 (1986-2009) 
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ABSTRACT 
 
Nugroho Ary Setiawan 
The Correlation Between Convenience and Utilization of Self-Protective 
Mask in Workers of Sandpapering Department of Furniture Company PD. 
Surya Jepara in 2011, 
VI + 68 halaman + 9 tables +7 figures + 9 appendices 

 
Work force constitutes human resources whose health and safety should be 

prioritized in production process. One health problem at unhealthy workplace is 
the presence of dust exposure. One way to deal with dust exposure is to use mask. 
The mask utilization is practical to do, yet, the difficulty lies in the workers 
themselves. The problem arising here was the correlation between convenience 
and utilization of self-protective mask in workers in sandpapering department in 
the Manufacture Company PD. Surya Jepara. 

This study was one of explanatory research using cross sectional approach. 
The population was 90 workers and some of them, i.e. 44, were used as sample. 

From this research result, it was found that the data of respondent of 20-30 
year of age was 70.5% from all respondents, and those of 31-45 year of age was 
29.5%. The educational levels of respondents were Elementary School (27.3%), 
Junior High School (61.4%), Senior High School (11.4%). The work periods of 
respondents were ≤ 4 year (68.2%), 5-7 year (27.3%), ≥ 8 year (4.5%). There was 
a significant correlation between convenience and utilization of mask, in which α 
= 0.05 there was found p value = 0.001 (p < 0.05). 

The suggestions the researcher could offer were: (1) for the company to 
provide masks in number as needed in the sandpapering room; (2) for the newly-
hired workers to comply with the previously specified company’s rules; however 
education level, age, work period of a worker did not guarantee any compliance 
with the company’s rules, therefore, a positive attitude in working while using a 
mask should constantly be prioritized, incurring heavier sanction in those 
indiscipline workers in using the mask for their own work health and safety, work 
health and safety and production output should go in balance, continuously and 
supporting one another. 
 
 
Keywords : Convenience, Utilization of Self-Protective Mask  
Reference : 18 (1986-2009) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.7 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi perindustrian di dunia terutama industri meubel kayu 

berkembang semakin pesat dan cepat. Diberbagai negara termasuk Indonesia, hampir 

setiap jenis industri ini menggunakan mesin-mesin yang mutlak penting bagi proses 

produksi. Proses dalam industri ini tentunya memerlukan peranan dari tenaga kerja 

sebagai sumber daya yang mengolah bahan baku, penggunaan mesin-mesin, 

peralatan dan proses lainnya yang dilakukan di tempat kerja guna menghasilkan 

produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Penggunaan teknologi ini disamping 

memberikan dampak positif juga mengakibatkan pengaruh buruk terutama apabila 

tidak dikelola dengan baik. Industrialisasi tanpa adanya pengelolaan dan 

pengendalian yang memadai maka akan dapat membahayakan bagi kehidupan 

bersama. Potensi-potensi bahaya berasal dari berbagai sumber baik fisik, kimia, 

biologi, fisiologi, psikososial, kondisi manusia, dan perilaku yang berpotensial 

menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (A.M. Sugeng Budiono, 

2003:7). 

Tujuan kesehatan kerja adalah sarana untuk meningkatkan produktivitas kerja 

melalui peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja. Langkah yang di ambil 

mencakup pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pembinaan lingkungan 

kerja yang memenuhi syarat kesehatan, penyelenggaraan upaya kesehatan tenaga 

kerja dan pengaturan syarat-syarat kesehatan bagi tenaga kerja (A. M. Sugeng 

Budiono, 2003:8). 
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Program kesehatan kerja juga meliputi kesehatan para buruh dan 

pekerjapabrik lainnya dikarenakan Indonesia adalah negara dengan tingkat 

kesadaranyang sangat rendah dalam hal program kesehatan dan keselamatan kerja. 

Terbukti masih tingginya angka kecelakaan kerja dan keracunan kerja yang dihadapi 

para pekerja di negara ini baik secara langsung maupun tidak langsung (A. M. 

Sugeng Budiono, 1992:171). 

Kesehatan kerja pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan, 

sedangkankualitas lingkungan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Kualitas 

lingkungan merupakan resultan kualitas dayadukung. Jaminan tetap terjaganya 

kualitaslingkungan harus menjadi prioritas khusus dan kesehatan pekerja harus 

ditempatkan pada tingkat pertama. Menjaga kelangsungan dan kesetabilan 

lingkungan tersebut maka, diperlukan kualitas pencegahan yang sangat baik terhadap 

segala sesuatu yang dapat merusak lingkungan.  

Lingkungan tempat kerja yang tidak sehat dapat menjadikan masalah bagi 

pekerja. Faktor yang dapat menjadikan penyebab penyakit 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, 2005:7). 

Debu dapat menjadi masalah sangat serius pada suatu perusahan, karena 

setiap sisa produksi dan sisa konsumsi dapat menghasilkan debu. Debu sangat 

banyak kita jumpai pada industri kayu khususnya produksi meubel yang 

menggunakan bahan dasar kayu. Debu kayu dari hasil pemotongan maupun 

penghalusan atau pengamplasan sangat tajam dan berbahaya apabila terhirup pada 

saat pekerja bernafas. Bahaya yang ditimbulkan oleh debu hasil dari pengolahan 
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kayu adalah gangguan saluran pernafasan, apabilatidak segera ditanggulangi dapat 

mengakibatkan selaput radang yang terkena iritasi (Ramali Ahmad, 2003:50). 

Salah satu cara menanggulangi terjadinya gangguan saluran pernafasan atau 

keracunan akibat debu hasil produksi, adalah dengan menggunakan alat pelindung 

diri (APD). Penggunaan APD merupakan pilihan terakhir dalam melindungi 

kesehatan dan keselamata pekerja dari potensi bahaya. APD dilakukan setelah 

pengendalian teknik dan administratif tidak mungkin lagi diterapkan (Herry 

Koesyanto, 2005:47). 

APD untuk mencegah agar debu tidak terhirup adalah dengan menggunakan 

masker, yang terdiri dari berbagai macam bentuk seperti masker kain kasa dan 

resporator setengah masker. Namun sebagian tenaga kerja merasa kurangnyaman 

dalam menggunakan masker. Perasaan ataupun keluhan yang dirasakan memberikan 

respon yang berbeda-beda. Perasaan tidak nyaman itu pada akhirnya akan 

mengakibatkan keengganan tenaga kerja dalam menggunakannya. Pengunaan APD 

sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja, khususnya pasal 9, 12 dan 14, yang mengatur penyediaan dan 

penggunaan APD di tempat kerja, baik bagi pengusaha maupun bagi tenaga kerja  

(A. M. Sugeng Budiono, 2003:329).  

Pemakaian APD masker untuk melindungi saluran pernafasan dari paparan 

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

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

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

terkait dengan kedisiplinan penggunaan masker masih sangat minim (Depkes RI, 

2003:42).  
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Salah satu tempat yang mempunyai potensi masalah debu dihadapi oleh para 

pekerja yang bekerja di bidang industri meubel yang beradadi Perusahaan PD. Surya 

di Kota Jepara. Perusahaan ini berada di Jl. Raya bawu bate alit km.7.5 Jepara, 

didirikan tahun  2005 oleh Bapak surya. Salah satu kegiatan produksi yang dilakukan 

PD. Surya adalah pengamplasan atau penghalusan meubel. Setiap satu buah meubel 

pasti mengalami pengamplasan sebanyak lebih dari tiga kali. Proses pengamplasan 

tersebut dimulai dengan pemilihan bahan dari kayu yang kemudian diamplas, 

perakitan bahan yang dilanjutkan dengan pengamplasan ringan dan kemudian dicat, 

dan terakhir finishing yang mengalami pengamplasan yang sangat detail. Proses yang 

panjang ini mempunyai potensi masalah kesehatan bagi para pekerja di sektor 

pengamplasan. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2010, 

di Perusahaan meubel PD. Surya, didapatkan bahwa dari bagian pengamplasan yang 

tidak memakai masker hampir separuh dari keseluruhan tenaga kerja amplas yang 

ada, masker yang digunakan terbuat dari kain kasa dengan tali dikedua sisinya, ada 

juga pekerja yang tidak memakai masker dengan alasan karena ketidaknyamanan 

dalam bekerja dan hilang sebelum waktu penggantian, dikarenakan aturan dalam 

perusahaan setiap 3 hari sekali masker harus diganti. 

Pekerja akan menerima dampak yang sangat buruk dalam hal kesehatan jika 

tidak menggunakan masker dalam bekerja. Sebagai contoh, dari total pekerja sudah 

25% yang mengeluh dengan pernafasanya mulai terganggu, tenggorokan sakit, 

kepala pusing. Itu adalah keluhan sebagian dari pekerja yang mungkin akan 

berdampak besar di waktu yang akan datang. 
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Sebenarnya APD masker sangat banyak jenisnya, namun yang mungin sesuai 

dengan aktivitas para pekerja bagian pengamplasan adalah masker berhidung atau 

respirator. Respipirator ada 2 jenisnya yaitu respirator sekali pakai dan respirator 

separuh masker. Dari 2 jenis tadi ada 1 yang cocok dengan aktivitas pekerja bagian 

pengamplasan yaitu respirator separuh masker. Respirator separuh masker 

merupakan alat respirator yang terbuat dari karet atau plastik dan dirancang untuk 

menutupi hidung serta mulut. Alat ini memiliki cartridge filter yang dapat diganti 

dan sangat cocok untuk debu, gas, uap (J. M. Harrington, 1992:256). 

Fenomena pemakaian masker ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam 

karena kesehatan dan keselamatan para pekerja di Perusahaan meubel PD. Suya 

harus lebih diutamakan dari pada hasil produksi yang ada. Mengingat akibat jangka 

panjang yang ditimbulkan apabila para pekerja pengamplasan tidak memakai masker 

dapat membahayakan kesehatan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

hubungan kenyamanan dengan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) masker pada 

para pekerja pengamplasan di Perusahaan Meubel PD. Surya. 

 

1.8 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah adakah hubungan antara kenyamanan para pekerja pengamplasan dengan 

pemakain masker di Perusahaan Meubel PD. Surya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kenyamanan para pekerja pengamplasan dengan pemakaian masker di Perusahaan 

Meubel PD. Surya. 
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian  

1.4.1 Pekerja Amplas PD. Surya 

1. Sebagai masukan bagi pekerja mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

pemakaian APD masker. 

2. Sebagai data yang dapat dipergunakan sebagai informasi dan masukan pada 

perusahaan meubel PD. Surya, dalam rangka peningkatan kesehatan dan 

keselamatan kerja dengan mengambil kebijakan yang sesuai dan yang benar. 

1.4.2 Peneliti 

Melatih berfikir secara ilmiah dalam menemukan dan menganalisis masalah 

berdasarkan teori maupun pengetahuan yang didapat dibangku perkuliahan serta 

menambah wawasan ilmu khususnya dibidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian dapat digunakan untuk membedakan penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya. 

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian 
No Judul Penelitian/ 

Lokasi 
Penelitian 

Tahun Rancangan 
Penelitian 

Variabel Hasil 

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

beberapa faktor 
dengan pemakai-
an alat pelindung 
diri masker di 
penggilingan padi 
Kecamatan Sido- 
harjo Kabupaten 
Sragen 

2005 Explanatory 
research 
dengan pen-
dekatan 
cross secti-
onal 

Variabel bebas : 
Umur, pendidi-
kan, masa kerja. 
Variabel terikat: 
Alat pelindung 
diri masker 

Tidak ada hu-
bungan antara 
umur dan masa 
kerja respon-
den dengan 
penggunaan 
APD masker, 
serta adanya 
hubungan anta- 
ra pendidikan 
dan pengeta-  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
     huan responden 

dengan pema-
kaian APD 
masker 

2. Hubungan antara 
pengetahuan dan 
sikap dengan alat 
pelindung diri 
pestisida semprot 
pada petani di 
desa Angkatan 
Kidul Pati tahun 
2009  

2009 Survei 
analitik 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional 

Variabel bebas : 
pengetahuan dan 
sikap petani 
Variabel terikat: 
pemakaian APD 
masker 

Ada hubungan 
yang signi-
fikan antara 
pengetahuan 
dan sikap de-
ngan pema-
kaian APD 
pestisida 
semprot. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Salah satu tempat yang mempunyai potensi masalah debu dihadapi oleh para 

pekerja yang bekerja di bidang industri meubel tepatnya berada di Perusahaan 

Meubel PD. Surya Kota Jepara, Jl. Raya Bawu Bate Alit km 7.5 Jepara. 

Fenomena pemakaian masker ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam 

karena kesehatan dan keselamatan para pekerja di Perusahaan meubel PD. Surya 

harus lebih diutamakan dari pada hasil produksi yang ada. 

1.6.2 Ruang Lingkup Materi 

Pengertian dari ruang lingkup adalah batasan. Ruang lingkup jg dapat 

dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek 

penelitian dan lokasi penelitian. Penggambaran ruang lingkup dapat kita nilai dari 

data karakteristik respondenperlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang 

komprehensif tentang bagaimana keadaan responden penelitian kita, yang boleh jadi 

diperlukan untuk melihat data hasil pengukuran variabel-variabel yang diteliti. 

Lanjutan (Tabel 1.1) 
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Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

1.6.3 Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Februari 2011. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.9 Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja secara khusus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja 

melelui berbagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan gangguan kesehatan, 

atau penyakit yang mungkin di alami oleh tenaga kerja akibat pekerjaan atau tempat 

kerja. Salah satu upaya adalah dengan ergonomi. Ergonomi merupakan keilmuan dan 

aplikasinya dalam hal sistem atau desain kerj, penserasian pekerja dan pekerjaannya, 

pencegahan kelelahan guna tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

pekerjaan. 

Menurut A.M. Sugeng Budiono, dkk (2003:98), kesehatn kerja lebih 

memfokuskan lingkup pada peningkatan kualitas hidup tenaga kerja melaluli 

penerapan upaya kesehatan yang bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan 

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatn dan gizi tenanga kerja 

3. Melindungi dan mencegah pekerja dari semua gangguan kesehatan akibat 

lingkungan kerja atu pekerjaannya. 

4. Menempatkan pekerja sesuai kemampuan fisik, mental, dan pendidikan atau 

keterampilan. 

5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 

Menurut Depkes RI (2003:25), ilmu kesehatan kerja dapat efektif bila timbul 

keserasian antara beban kerja, kapasitas kerja dan lingkungan kerja. 
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2.10 Keselamatan Kerja 

Keselamat kerja merupakan ilmu dan penerapannya berkaitan dengan mesin, 

alat,   bahan, dan proses kerja guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan seluruh 

aset produksi agar terhindar dari kecelakaan kerja atau kerugian lainya (A.M. Sugeng 

Budiono, dkk, 2003:8). Keselamatan kerja memiliki sifat sebagai berikut : 

1. Sasarannya adalah lingkungan kerja 

2. Bersifat tehnik 

Pengistilahan Keselamatan dan Kesehatan kerja (atau sebaliknya) bermacam-

macam, ada yang menyebutnya Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hyperkes) 

dan ada yang hanya disingkat K3, dan dalam istilah asing dikenal Occupational 

Safety and Health. 

 

2.11 Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atu peristiwa yang tidak diinginkan 

yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atu kerugian terhadap 

proses. Kecelakaan ini jug dapat terjadi akibat kontak dengan suatu zat atau sumber 

energi (A.M. Sugeng Budiono, dkk, 2003:8). 

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 03 

/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan bahwa yang 

dimaksud dengan kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak 

diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. 

Secara umum, ada dua sebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu penyebab 

langsung (immediate causes) dan penyebab dasar (basic causes). 
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2.12 Alat Pelindung Diri (APD)  

2.12.1 Pengertian APD 

Alat Pelindung Diri adalah alat yang digunakan oleh para 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’murPK, 1996:219). 

Peraturan perundangan yang menyangkut pengunaan 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: 

2. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat 

kerja (Pasal 9, ayat 1b). 

3. Alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan (Pasal 9, ayat 1c)  

4. Kewajiban memasuki tempat kerja, untuk siapapun wajib mentaati semua 

petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang 

diwajibkan (Pasal 13). 

5. 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). 

APD yang telah dipilih hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut: 
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1. Harus memberikan perlindungan bagi pemakai dari bahaya yang dihadapi  

2. Harus dapat dipakai secara fleksibel  

3. Tidak mudah rusak  

4. Harus 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 (A. M. Sugeng Budiono, 1993:330). 

2.12.2 Macam APD  

2.12.2.1 APD Kepala 

APD Kepala adalah Alat Pelindung Diri yang digunakan pada kepala pekerja 

dengan maksud untuk melindungi dari kecelakaan yang mengenai kepala pekerja. 

Sebagai misal adalah helm pekerja pabrik (Gambar 2.1).  

 

Gambar 2.1: Safety Helmet 

Sumber : http://keskerfkmunmuha.wordpress.com/ 
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2.12.2.2 APD Mata 

APD yang digunakan pada mata dan biasanya berhubungan dengan debu atau 

cahaya menyakitkan dengan maksud untuk menyaring udara atau cahaya yang kotor. 

Perlindungan mata (gogles) sangat cocok untuk bermacam-macam bahaya, tetapi 

jenis terbatas sesuai dengan pembuatannya. Contoh lain APD mata adalah spectacles 

dengan atau tanpa pelindung samping yang dapat megurangi radiasi atau sinar 

membahayakan pada saat bekerja (J. M. Harrington, 1992:250). Sebagai misal APD 

mata Spectacles (Gambar  2.2) dan Googles (Gambar 2.3 ). 

 

Gambar 2.2: Spectacles 

Sumeber : http://keskerfkmunmuha.wordpress.com/ 

 

 

Gambar 2.3: Gogles 

Sumber : http://keskerfkmunmuha.wordpress.com/ 
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2.12.2.3 APD Tangan 

APD yang digunakan pada tangan pekerja bertujuan untuk melindung tangan 

dari bahaya bahan-bahan berbahaya, beracun maupun kecelakaan kerja yang dapat 

mengakibatkan cacat pada tangan pekerja (Soedjono, 1985:37). Contoh APD tangan 

adalah sarung tangan (Gambar 2.4). 

 
Gambar 2.4: Sarung Tangan 

Sumber : http://keskerfkmunmuha.wordpress.com/ 

2.12.2.4 APD Kaki  

APD yang digunakan pada bagian kaki dan biasanya digunakan oleh para 

pekerja penambang atau petugas sampah dengan tujuan menggurangi bakeri atau 

jamur yang dapat mengakibatkan penyakit pada kaki pekerja (Gamabar 2.5). 

 

Gambar 2.5: Alat Pelindung Kaki 

Sumber : http://keskerfkmunmuha.wordpress.com/ 
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2.12.2.5 APD Masker  

APD yang digunakan pada muka khususnya oleh pekerja dan dipakai dengan 

maksud untuk melindungi pekerja dari gas, uap, debu. Alat pelindung pernafasan 

dapat berupa masker atau alat respirator yang dapat digunakan sekali pakai atau 

berulang kali pakai sesuai debu yang berada di lingkungan tempat kerja. Sebagai 

misal APD Masker (Gambar 2.6) dan Respirator (Gambar 2.7). 

 

Gambar 2.6: Masker 

Sumber : http://masopik.wordpress.com 

 

 

Gambar 2.7: Respirator 

Sumber : http://www.safetyfirstgroup.net/breathing_protection 
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2.12.2.6 APD Telinga  

APD yang digunakan oleh pera pekerja untuk mengurangi kebisingan yang 

memaparnya atau suara yang dapat mengakibatkan ketulian. Contoh penggunaan 

APD telingga ini adalah sumbatan telinga yang terbuat dari karet elastis yang 

dirancang khusus tipe yang dimasukkan (ear plug), tipe tertutup (the muff type), tipe 

helm (the helmet type) (A. M. Sugeng Budiono, 2003:340). Adapun cotoh APD 

telinga Ear Muff (Gambar 2.8) dan ear plug (Gambar 2.9). 

 

Gambar 2.8: Ear Plug, Ear Muff 

Sumber : http://keskerfkmunmuha.wordpress.com/ 

 

Ganbar 2.9: Ear Plug 

Sumber : http://keskerfkmunmuha.wordpress.com/ 
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2.13 Definisi dan Macam APD Masker 

2.13.1 Definisi APD Masker 

APD 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 partikel kecil lainya (Soedjono, 1985:39). Macam Alat pelindung Diri  

masker diantaranya adalah: 

2.13.1.1 Masker penyaring debu 

Masker yang digunakan untuk menyaring dan menangkal partikel debu 

pengamplasan atau penggergajian dan pengamplasan kayu. Penggunaan maker ini 

sangat mudah dan murahkarena terbuat dari kain kasa ringan dan dapat dipakai lagi 

setelah dicuci dengan sabun pembersih.  

2.13.1.2 Masker berhidung  

Masker ini dapat menyaring debu sampai 0,5 mikron, apabila sudah sulit 

bernafas maka disarankan untuk melepasnya, karena filter telah rusak atau 

kebanyakan debu. Masker berhidung digunakan pada lingkungan yang menggunakan 

bahan kimia berbahaya. 

Masker berhidung dapat disebut juga dengan respirator. Respirator adalah 

alat yang bekerja dengan menarik udara yang dihirup melalui suatu medium yang 

akan membuang sebagian kontaminan (J.M. Harrington, 1992:255). 

Jenis respirator yang sering dijumpaiadalah respirator sekali pakai dan 

respirator separuh masker. Respirator sekali pakai dibuat dari bahan filter dan sangat 

cocok untuk debu berukuran pernafasan. Bagian muka alat tersebut bertekanan 
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negative karena paru menjadi daya penggeraknya dengan factor perlindungan 

nominal. Sedangkan respirator separuh masker adalah alat respirator yang dibuat dari 

karet atau plastik dan dirancang menutupi hidung dan mulut. Alat ini memiliki 

cartridge filter yang dapat diganti dan sangat cocok untuk debu, gas, dan uap. Bagian 

muka bertekanan negatif karena hisapan dari paru (J. M. Harrington, 1992:256). 

2.13.1.3 Masker Bertabung  

Masker ini lebih baik dari pada masker berhidung, karena dilengkapi dengan 

tabung oksigen akan tetapi sangat dirasa tidak nyaman saat memakainya karena 

terlalu besar dan tabung yang dipakai biasanya mempengaruhi apa-apa yang 

terkandung didalam tabung tersebut (Soedjono, 1985:40). Masker ini sangat tepat 

digunakan untuk melindungi pernafasan. Bermacam-macam tabungnya tertulis untuk 

gas yang sesuai dengan jenis masker yang digunakan.  

Masker untuk mengurangi debu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 

2.13.1.3.1 Masker sekali pakai 

Pemakaian masker sekali pakai biasanya digunakan pada intensitas debu yang 

sangat banyak dan mengandung racun. Masker ini tidak dapat dicuci dan harus 

dibuang. Untuk perusahaan yang memproduksi bahan-bahan kimia pekerjanya 

diwajibkan untuk memakai jenis masker yang sekali pakai saat bekerja, ditakutkan 

bahan-bahan kimia yang menempel di masker bisa terhirup hudung apabila tidak 

segera diganti setiap setelah dipakai. Adapun contoh masker sekali pakai (Gambar 

2.10) 
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Gambar 2.10: Masker sekali pakai 

2.13.1.3.2 Masker berulang kali pakai  

Masker jenis ini dapat dilakukan perawatan berkala dengan mencuci dan 

mengeringkannya sebelum dipakai lagi. Masker berulang kali pakai biasanya 

digunakan pada intensitas debu yang tidak mangandung racun atau tercemar dengan 

obat pestisida. Salah satu contohnya adalah masker kain kasa (Soedjono, 1985:45). 

Jenis masker ini banyak sering dipakai di perusahaan meubel, biasanya dari 

perusahaan melakukan pergantian masker tiga hari skali dalam seminggu. Adapun 

contoh masker berulang kali pakai (Gambar 2.11). 

 

Gambar 2.11: Masker berulang kali pakai 
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2.13.2 Manfaat APD Masker 

Pekerja yang menggunakan masker mempunyai keuntungan lebih besar dari 

pada tidak menggunakan masker. Keuntungan dalam menggunakan masker adalah 

pekerja dapat meminimalkan paparan dan keracunan debu yang masuk ke saluran 

pernafasan pekerja serta memberikan keuntungan masa kerja lebih panjang karena 

pekerja terindar dari paparan debu beracun yang dapat meracuni tubuh atau bahkan 

mematikan (Soedjono, 1985:60). 

2.13.3 Akibat pekerja apabila tidak memakai APD masker  

Dampak pekerja apabila pada saat bekerja tidak menggunakan masker maka 

akan terpapar debu pengamplasan. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan 

gangguan kesehatan antara lain: 

2.13.3.1 Gangguan kesehatan pada organ paru 

Alat fisiologis tubuh yang mengatur kapasitas pernafasanadalah paru-paru, 

apabila paru-paru ini tergangu oleh benda asing atau debu benda asing maka 

seseorang akan terjadi sakit pada saluran pernafasan tersebut. Debu pengamplasan 

sangat berbahaya karena partikelnya yang sangat kecil dan tajam. Apabila terhirup 

atau masuk kedalam tubuh kita dan nantinya akan menempel atau tertancap di paru-

paru dapat mengakibatkan kanker atau karsinoma paru.  

2.13.3.2 Gangguan kesehatan pada syaraf yang diakibatkan oleh debu  

Salah satu fungsi tubuh yang mengatur dan mempunyai kualitas gerak dan 

selanjutnya menjadi pusat dari organ-organ lainnya adalah syaraf. Apabila syaraf kita 

tercemar oleh debu maka terjadi kemunduran aktifitas iritasi sensorik ,hal ini dapat 

terjadi jika tidak segera ditanggulangi maka mengakibatkan selaput radang yang 

terkena iritasi.  



21 

 

2.13.3.3 Transfor oksigen oleh hemoglobin terganggu akibat debu  

Oksigen yang telah kita hirup dari udara selanjutnya diedarkan keseluruh 

tubuh kita dengan perantara darah yaitu hemoglobin. Debu dapat menghambat proses 

tersebut apabila masuk kedalam tubuh kita (Ramali Ahmad, 2003:50). 

Debu, aerosol dan gas iritan kuat menyebabkan batuk/spasme laring (penghentian 

pernafasan). Apabila zat-zat itu menembus ke dalam paru-paru dapat terjadi 

bronchitis toksik, edema paru atau pneumonitis. 

 

2.14 Pengamplasan 

2.14.1 Definisi pengamplasan 

Pengamplasan adalah proses menghaluskan bahan keras dengan meggunakan 

alat manual atau mesin yang memanfaatkan serpihan kristal kaca pada kertas keras 

(Yuswanto, 1994:16). Cara menggosok terus menerus hingga menghasilkan kualitas 

halus yang diinginkan ini pasti menimbulkan debu dariproses pengamplasan yang 

sangat berbahaya apabila terhirup oleh pekerja yangtidak menggunakan masker 

karena ukuran debu yang sangat kecil dan tajam. Ukuran debu hasil pengamplasan 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Ukuran 5-10 mikron, debu ini mempunyai kesempatan kecil untuk masuk ke 

tubuh kita dikarenakan oleh jalan pernafasan bagian atas masih ada saringan yang 

yaitu lewat rambut-rambut hidung. 

2. Ukuran 3-5 mikron, debu ini dapat tertahan masuk saat malalui bagian tengah 

saluran pernafasan. 

3. Ukuran 1-3 mikron, debu ini dapat ditempatkan langsung ke permukaan alveoli 

paru-paru karena ukurannya tidak akan mengendap.  
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4. Kurang dari 0,1 mikron, bermasa terlalu kecil sehinga tidak mengendap disaluran 

alveoli atau lender, oleh gerakan Brown (Suma’mur PK, 1996:126). 

Ukuran debu pengamplasan adalah partikel kecil yang dihasilkan oleh proses 

penghalusan mekanis. Ukuran debupengamplasan antara 1-4 mikron (Departemen 

Kesehatan RI, 2003:44). Ukuran debu sisa proses pengamplasan dapat dicegah 

dengan menggunakan masker, minimal masker yang terbuat dari kain kasa dan akan 

lebih baik lagi menggunakan respirator setengah masker. 

2.14.2 Macam Amplas 

2.14.2.1 Amplas manual 

Amplas manual adalah kertas penghalus yang terbuat dari kain kasa yang 

sangat tebal dan memiliki salah satu sisi yang sangatkasar berbahan pecahan kaca 

dan granit. Amplas manual digunakan pada kayu dan perkakas lain yang mempunyai 

tingkat lekukan. 

2.14.2.2 Amplas ban (portable belt sander)  

Amplas ban adalah mesin penghalus yang menggunakan ban kasar dan 

berguna untuk medan kayu yang memenjang. Adapun contoh amplas ban (Gambar 

2.12). 

 

Gambar 2.12: Portable Belt Sander 

Sumber : http://www.woodmagazine.com/woodworking-tools/power/ 
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2.14.2.3 Amplas finishing (finishing sander)  

Amplas finishing adalah mesin penghalus yang menggunakan ban tidak 

terlalu kasar dengan arah gesekan memutar. Adapun contoh amplas finishing 

(Gambar 2.13). 

 

Gambar 2.13: Finishing Sander 

Sumber : http://www.am-wood.com/tools/sander.html 

2.14.2.4 Amplas piringan (disk sender) 

Amplas piringan adalah mesin penghalus bahan dasar kayu dengan alat 

utamanya adalah piringan tajam yang berguna memberikan corak atau motif tertentu. 

(A. Dodong Budianto, 1988:108).  Adapun contoh amplas piringan (Gambar 2.4). 

 

Gambar 2.14: Disk Sender 

Sumber : http://www.old-woodworking-tools.net/delta-1426-disk-sander.html 
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Cara mengurangi debu hasil proses pengamplasan agar tidak masuk dalam 

tubuh pekerja adalah: 

1. Menggunakan APD Masker dengan baik dan benar pada saat bekerja. 

2. Memberikan tempat atau wadah sisa debu pengamplasan pada mesin mekanik 

pengamplasan  

3. Membersihkan debu di tempat produksi dan pembuatan meubel dengan cara 

membakar atau menimbun dalam tanah (A. Dodong Budianto, 1988:125). 

 

2.15 Faktor yang Mampengaruhi Pemakaian Masker 

2.15.1 Faktor lingkungan kerja 

2.15.1.1 Kebisingan 

Kebisingan adalah perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan dari bunyian 

yang melebihi ambang batas 85 dBA dan dapat mampengaruhi daya dengar bahkan 

menyebabkan ketulian. Kebisingan merupakan masalah kesehatan yang selalu 

timbul, baik pada industri pabrik baja, industri rumah tangga, pengrajin kayu. 

Kebisingan pada umumnya bernada tinggi dan mengganggu, lebih-lebih yang 

terputus-putus datangnya secara tiba-tiba dan tak terduga. Untuk mengurangi 

kebisingan pekerja menggunakan ear plug. Nada yang sangat tinggi mengganggu 

komunikasi antar pekerja apalagi ditambah dengan penggunaan ear plug. Karena 

terganggunya komunikasi, otomatis pekerja engganmenggunakan masker pada saat 

bekerja karena harus berbicara berteriak dan lafal yang keluar tidak jelas (Suma’mur 

PK, 1996:65). 

2.15.1.2 Getaran 

Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak 

balik dari kedudukan keseimbangannya. Getaran dapat menimbulkan perasaan tidak 



25 

 

nyaman dan mengganggu pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Getaran dapat 

pula mengakibatkan kelelahan. Pengaruh getaran dapat mempercepat terjadinya 

kelelahan dan gangguan kenikmatan saat bekerja. Transfor oksigen menjadi 

berkurang karena getaran tersebut, maka, para pegawai enggan menggunakan masker 

karena mereka beranggapan tidak mau menambah beban beban kerja dan untuk 

mendapatkan suasana yang sejuk (Suma’mur PK, 1996:75). 

2.15.1.3 Debu  

Debu adalah partikel yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan alami atau 

mekanis seperti pengolahan, penghancuran, penghalusan, baik bahan organic 

maupun anorganik misal kayu, biji logam, arang batu dan sebagainya (Suma’mur 

PK, 1996:65). 

Debu dapat dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis agennya yang 

menyebabkan gangguan saluran pernafasan: 

2.15.1.3.1 Debu Inert 

Adalah debu yang efek utamanya adalah peningkatan beban pembersihan 

bronco pulmonary. Hal ini menyebabkan menaiknya sekresi mucus, transport 

bronchial melalui ekspolarasi dan mengakibatkan gangguan dahak. Contoh debu ini 

adalah debu sisa penghalusan atau pengamplasan kayu.  

2.15.1.3.2 Debu Fibrogenik  

Debu ini merusak daerah perifer paru-paru, umunya partikel fibrogenik yang 

masuk paru-paru dibersihkan sebagian dan diendapkan pada kelenjar-kelenjar limfe 

hilusi.  

2.15.1.3.3 Debu Iritan kimia  

Paparan jangka panjang terhadap berbagai bahan kimia iritan dapat 

mengakibatkan gejala bronkus seperti batuk.  
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2.15.1.3.4 Debu Alergen  

Debu ini meliputi bahan organic yang berasal dari binatang atau tumbuhan. 

Debu ini dapat bermanifestasi sebagai serangan alveolitis dengan demam dan 

infiltrasi paru.  

2.15.1.3.5 Debu Karsinogen 

Debu asbes dan uranium adalah cuntoh 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 menggunakan 

masker. 

Menggunakan masker ini sedikit kita harus mengetahui: 

1. Bagaimana manggunakan dengan baik  

2. Macam masker sesuai dengan paparan yang dihadapi  

3. Lamanya menggunakan alat tersebut (Soedjono, 1994:35). 

2.15.2 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 tidak 

mendukung. Waktu lamanya menggunakan APD dirasa sebagi beban kerja kerena 

semakin lama pekerja menggunakan APD semakin tidak nyaman dan merasa risih 

(Departemen Kesehatan RI, 2003:1). 
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2.15.3 Faktor Pekerja  

2.15.3.1 Pendidikan 

Pengertian pendidikan secara harfiahpendidikan 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 proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan 

bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam 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, dkk, 2004:33). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 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 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). 

Dapat disimpulkan bahwa seorang pekerja yang mempunyai tingkat 

pendidikan yang tinggi maka dalam kegiatan bekerjanya sehari-hari akan lebih baik 

dibandingkan dengan pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. 
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Pendidikan mempengaruhi prestasi kerja dan hubungan antarpekerja dengan pekerja 

yang lain (Buchari Zainun, 1985:23). 

2.15.3.2 Masa kerja 

2.15.3.2.1 Pengertian Masa Kerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2001), bahwa masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja 

pada suatu kantor, badan, dsb. Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya 

tenaga kerja itu bekerja di suatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi kinerja 

baik positif maupun negatif. Akan memberi pengaruh positif pada kinerja bila 

dengan semakin lamanya masa kerja personal semakin berpengalaman dalam 

melaksanakan tugasnya. Sebaliknya akan memberikan pengaruh negatif apabila 

dengan semakin lamanya masa kerja maka akan timbul kebiasaan pada tenaga kerja. 

Hal ini biasanya terkait dengan pekerjaan yang bersifat monoton dan berulang-ulang.  

2.15.3.2.2 Menurut (M. A. Tulus, 1992:121), masa kerja dikategorikan menjadi 3 

(tiga) yaitu: 

1. Masa kerja baru : < 6 tahun  

2. Masa kerja sedang : 6-10 tahun  

3. Masa kerja lama : > 10 tahun  

Masa kerja dapat berpengaruh positif dan negatif. Adapun yang 

mempengaruhi hal positif adalah seorang pekerja akan semakin terampil dalam 

melakukan pekerjaannya, sedangkan yangberpengaruh negatif bagi seorang pekerja 

adalah semakin lama terpapar debu pengamplasan di lingkungan kerja yang dapat 

mempengaruhi kesehatannya terutama pada saluran pernafasan (M.A. Tulus, 

1992:123). 
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Masa kerja dapat memberikan pengaruh yang baikkarena semakin lama 

pekerja bekerja di suatu tempat tertentu maka semakin berpengalaman dalam 

menjalankan pekerjaannya. Masa kerja dapat memberikan hal yang kurang baik 

karena semakin lama pekerja bekerja di tempat tertentu akan mengalami kebiasaan 

dalam bekerja. Faktor gangguan saluran pernafasan juga dipengaruhi oleh lama 

seseorang bekerja danterpapar dengan debu (Suma’mur PK, 1994:70). 

2.15.3.3 Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatuobjek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (Soekidjo Notoatmodjo). 

Pengetahuan pekerja berbeda-beda antara pekerja satu dengan pekerja yang 

lainnya, pengetahuan dapat memberikan nilai positif bagi pekerjaannya. 

Misalnya:seseorang pekerja yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam 

kecerdasan akan lebih berprestasi bila pekerja tersebut ditempatkan dalam bidang 

kerja yang bersifat rutin, namun diprediksikantidak akan produktif apabila dituntut 

menyelesaikan bidang kerjayang memerlukan pemikiran secara konseptual yang 

mandalam (A. M. Sugeng Budiono, 1992:165). 

Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek, kemudian mengadakan 

penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya diharapkan 

ia akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang diketahui atau disikapinya 

dinilai baik (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:130).  
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2.15.3.4 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 predisposes tindakan suatu 

perilaku. Sikap masihmerupakan reaksi yang tertutup, bukan merupakan reaksi 

terbuka dan merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan 

tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek (Soekidjo Notoatmodjo 

2003:124). 

Secara operasional sikap dapat diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau 

tindakan yang merupakan respon atau reaksi dari sikapnya terhadap objek tertentu, 

baik yang berupa orang peristiwa, situasi dan lain sebagainya. Sikap tidak identik 

dengan respon dalam bentuk perilaku. Sebagai suatu respon sikap hanya akan timbul 

apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki timbulnya reaksi 

individu. Sebagai suatu reaksi maka sikap berhubungan dengan dua hal yaitu suka, 

setuju yang membawa pada sikap positif (favourable) dan tidak suka, tidak setuju 

atau sikap negatif (unfavourable). Sikap bersifat dinamis dan terbuka terhadap 

kemungkinan perubahan dikarenakaninteraksi individu dengan lingkungan 

sekitarnya. 

Sikap itu merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai 

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

memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku 

dalam cara yang tertentu yang dipilihnya (Bimo Walgito, 2001:109). 
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2.15.3.5 Kenyamanan 

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

menggunakan alat pelindung diri akan mengakibatkan keengganan tenaga kerja 

menggunakannya dan mereka memberi respon yang berbeda-beda respon tersebut 

adalah menahan perasan tidak nyamn dan tetap memakai, ekali melepas, hanya 

digunakan pada saat-saat tertentu , tidak digunakan sama sekali, merasa nyaman dan 

tetap menggunakan APD (A.M. Sugeng, dkk, 2003:334). 

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

sesak, tidak enak dipakai, tidak enak dipandang, berat, mengganggu pekerjaan, tidak 

sesuai dengan bahaya yang ada, tidak ada sangsi, dan atasan juga tidak memakai 

(Gempur Santoso, 2004:28).  

Pemakaian masker sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap tenaga 

kerja. Terjadinya perubahan perilaku pada seseorang harus ada unsur-unsur: 

1. Dalam hal pemakaian masker tenaga kerja harusmengetahui tujuan atau manfaat 

dari masker.  

2. Keyakinan atau kepercayaan tentang apa yang akan dilakukan. 

3. Sarana yang diperlukan untuk melakukannya. Masker akan dipakaiapabila 

sarananya tersedia. 

2.15.3.6 Umur 

Umur harus mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, 

mental, kemauan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Menurut teori psikologi 

perkembangan pekerja, umur dapat digolongkan menjadi dewasa muda dan dewasa 

tua. Dewasa muda adalah umur dari 20-40 tahun dan dewasa tua 41-65 tahun 
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sedangkan umur tua adalah diatas 65 tahun. Umur pekerja dewasa muda diyakini 

dapat membangun kesehatannya dengan cara mencegah suatu penyakit atau 

menanggulangi gangguan penyakitnya. Untuk melakukan kegiatan tersebut, pekerja 

muda akan lebih disiplin menjaga kesehatannya. Sedangkan pada pekerja tua akan 

mengalami kebebasan dalam kehidupan bersosaialisasi, kewajiban-kewajiban pekerja 

dewasa tua akan berkurang terhadap lingkungan sosial dan terhadap kehidupan 

bersama (Siti Rahayu Haditono, 1989:271). 

2.15.4 Pengawasan (controlling) 

Pengawasan (controlling) adalah kegiatan mengendalikan tenaga kerja agar 

mentaati peraturan organisasi danbekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat 

penyimpangan atau kesalahandiadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan 

(Sedarmayanti, 2001:9).  

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 pengawasan pada 

bahaya dari cara kerja, karena dapat membahayakan tenaga kerja itu sendiri dan 

orang lain disekitarnya. Antara lain pemakaian alat pelindung 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 pekerjaan sehari-hari (Syukri Sahab, 1997:70). 

2.16 Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah kesimpulan dari tinjauan puskata yang berisi tentang 

konsep-konsep teori yang dipergunakan atau berhubungan dengan penelitian yang 
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akan dilaksanakan. Berdasarkan uraian dalam landasan teori, maka disusun kerangka 

teori mengenai faktor yang berhubungan dengan perilaku pamakaian Alat Pelindung 

Diri Masker (Gambar 2.13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.13: Kerangka Teori 
Sumber: Modifikasi dari Lawrence Green dalam soekidjo Notoatmojo (2007:16) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.12 Kerangka Berpikir 

Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan 

menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tak bisa diamati, tak bisa diukur secara 

langsung, agar bisa diamati konsep harus dijabarkan dalam variabel-variabel. 

Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep konsep yang 

ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka 

berpikir dalam penelitian ini (Gambar 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

 

3.13 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Variabel Bebas : 
Kenyamanan 

Variabel Terikat : 
Pemakaian Masker 

Variabel Pengganggu : 
1. Masa kerja 
2. Pendidikan 
3. Pengetahuan 
4. Sikap 
5. Umur 
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Arikunto, 2006:71). Hipotesis juga diartikan sebagai dugaan sementara yang 

mungkin benar atau mungkin salah, dia akan ditolak jika salah atau palsu, akan 

diterima jika faktor-faktor membenarkannya (Sutrisno Hadi, 1990:63).  

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis (Ha) sebagai 

berikut: 

Ada hubungan antara kenyamanan para pekerja pengamplasan dengan penggunaan 

masker di Perusahaan Meubel PD. Surya. 

3.14 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstrak atau veriabel tersebut (M. Nasir, 2003:126). Definisi operasional yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah Kenyamanan dan pemakaian masker pada pekerja 

amplas (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1: Definisi Operasional 

No Definisi Operasional Alat Ukur Skala Kriteria 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Kenyamanan. 

Perasaan yang dirasakan 

pekerja saat menggunakan 

masker dalam 

menjalankan 

pekerjaannya. 

Angket Ordinal. urang nyaman = 
skor ≤ 4 
Nyaman = 
skor >4 
(Agus Irianto, 
2004: 45). 

2. Pemakaian masker. 

Pemakaian masker pada 

pekerja pengamplasan PD. 

Surya saat dilakukan 

penelitian. 

Lembar 
observasi 

Ordinal enggunakan dan 
Tidak 
Menggukan 
masker 
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3.15 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian sustu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:118). 

3.15.1 Variabel bebas 

Variabel bebas adalah faktor-faktor yang menjadi pokok pembahasan yang 

ingin diteliti. Vaiabel bebas dalam penelitian ini adalah kenyamanan para pekerja. 

3.15.2 Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang besarnya tergantung dari variabel bebas 

yang diberikan dan di ukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemakaian masker. 

3.15.3 Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu (confounding) jenis variabel yang berhubungan 

(asosiasi) dengan variabel bebas dan berhubungan dengan variabel terikat, tetapi 

bukan variabel antara. Dalam penelitian ini  variabel penggangu dapat dikendalikan 

dengan memilih sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan yaitu: 

1. Masa kerja sampel minimal telah bekerja selama 2 tahun 

2. Pendidikan sampel minimal telah tamat SMP 

3. Pengetahuan sampel minimal mengerti tentang kesehatan kerja dan APD masker 

( Skor < 50 %,  pengetahuan kurang dan > 50%,  memahami pengetahuan). 

4. Sikap sampel. ( skor kurang dari 50% kurang baik dan diatas 50%, baik) 

5. Umur 20-45tahun, karena merupakan usia produktif dan kesigapan dalam 

menerima suatu aktivitas 
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3.16 Jenis dan Rancangan Penelitian  

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan penelitian (Moh. Nazir, 1983:99). Penelitian ini dilakukan untuk 

menjelaskan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Jenis penelitian ini bersifat Exsplanatory research (penelitian penjelajahan) 

yaitu menjelaskan hubungan antara variabel bebas (kenyamanan) dengan variabel 

terikat (pemakaian masker) melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan 

metode survei, yaitu jenis survei yang bersifat analitik karena penelitian diarahkan 

untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:26), 

dengan menggunakan pendekatan cross sectional.  

3.17 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.17.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang diambil untuk 

mengeneralisasikan yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik simpulannya (Sugiyono, 2003:55).  

Populasi pada rancangan penelitian ini akan menggunakan seluruh dari 

pegawai pengamplasan pada perusahaan meubel PD. Suraya yang berjumlah 75 

pekerja.  

3.17.2 Sampel  

Sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti dan dapat mewakili dari 

penelitian tersebut. (Suharsimi Arikunto. 2002:108). Sempel merupakan bagian dari 

populasi. Besarnya sampel yang akan dipilih dalam penelitian ini, digunakan rumus 

sebagai berikut : 
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n
N

1 N d  

Keterangan : 

N = Ukuran populasi 

n  = Ukuran sampel 

d  = Tingkat kepercayaan 0,1 (10%) 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2001:92). 

n
N

1 N d  

n
75

1 75 0,01  

n
75

1 0,7 

n
75
1,7 

n 44,1 44 

Dari rumus di atas diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 44 

orang (responden). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

simple random sampling atau teknik pengambilan sampel secara acak yaitu 

pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit dasar (individu) 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Eko Budiarto, 

2001:18). 

3.17.2.1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

3.17.2.1.1 Kriteria inklusi 

Dimana sobjek peneliti dapat mewakili dalam sampel peneliti yang 

memenuhi syarat sebagai sampel atau persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh 
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subyek agar dapat diikutkan dalam penelitian. Kriteria inklusi dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Usia 20-45 tahun 

2. Pendidikan tamat SD 

3. Telah bekerja selama 2 tahun 

4. Mengetahui tentang kesehatan kerja dan APD masker. (50%, memahami 

pengetahuan) 

5. Sikap. (diatas 50%, baik) 

3.17.2.1.2 Kriteria eksklusi 

Adalah sebagian sobyek yang yang memenuhi kriteria inklusi tetapi harus di 

keluarkan dengan berbagai sebab. Adapun yang menjadi kriteria eksklusi dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Sampel menolak untuk berpartisipasi 

2. Sampel mempunyai pekerjaan lebih dari satu 

3.18 Sumber Data Penelitian 

3.18.1 Sumber Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil 

pengamatan peneliti di tempat penelitian dan wawancara terstruktur yang dilakukan. 

3.18.1.1 Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh 

perhatian untuk menyadari adanya rangsangan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatuobjek dengan menggunakan seluruh alat indera. (Soekidjo 
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Notoadmodjo, 2005:93). Metode observasi dilakukan untuk mengetahui pemakaian 

masker oleh tenaga kerja di tempat kerja. 

3.18.1.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatab harian 

dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231) 

3.18.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulanya 

oleh peneliti. 

3.19 Teknik Pengambilan Data 

3.19.1 Data Primer 

Data primer yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari lembar 

kuesioner yang di sebar dan di isi oleh para pekerja amplas. Serta observasi langsung 

pada pekerja amplas yang berhungan dengan penggunaan alat pelindung diri masker. 

3.19.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari data yang 

dimiliki oleh PD. Surya Jepara. 

 

3.20 Pelaksanaan Pengambilan Data 

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk memperoleh data 

penelitian ini dilakukan dengan cara : 

1. Koordinasi denagan pihak perusahaan tentang tujuan dan pelaksanaan 

pengambilan data. 
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2. Pemberian informasi pada pekerja bagian pengamplasan mengenai pengambilan 

data. 

3. Pengumpulan data berdasarkan kuesioner yang telah diberikan kepada pekrja 

amplas di Perusahan Meubel PD. Surya  

4. Peneliti memberi pengarahan cara mengisi  kuesioner. 

5. Pekerja diberi waktu untuk mengisi kuesioner yang sudah disediakan 

6. Olah data dari hasil kusioner yang sudah di isi atau dijawab oleh pekerja. 

 

3.21 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipergunakan dalam 

pengumpulan data (Suharsimi Arikunto, 2006:126). Instrumen yang digunakan 

dalam rancangan penelitian ini adalah lembar kuesioner. 

3.21.1 Kuesioner 

Kuesioner disini diartikan sebagai daftar pertanyaan yang sudah tersusun 

dengan baik, sudah matang, dimana responden tinggal memberikan jawaban atau 

dengan memberikan tanda-tanda tertentu. Maka kuesioner juga disebut daftar 

pertanyaan. Kuesioner harus diisi oleh responden secara mandiri tanpa ada diskusi 

dalam menjawab (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:116). Materi dikuesioner penelitian 

ini mencakup pertanyaan mengenai pemakaian masker dan kenyamanan dalam 

pemakaian masker. 

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



42 

 

3.21.1.1 Editing 

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan tujuan 

untuk mengoreksi data yang meliputi kelengkapan pengisian jawaban, konsistensi 

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

ada kesalahan dan keraguan data. 

3.21.1.2 Coding  

Adalah memberikan kode pada jawaban yang ada untuk mempermudah 

dalam proses pengelompokkan dan pengolahan. Mengkode jawaban adalah memberi 

angka pada tiap-tiap jawaban. 

3.21.1.3 Entry 

Data yang telah dikode tersebutkemudian dimasukkan dalam program 

komputer untuk selanjutnya akan diolah.  

3.21.1.4 Tabulating 

Adalah proses pengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan 

menjumlahkannya dengan cara yang teliti dan teratur ke dalam tabel yang telah 

disediakan. 

3.22 Analisis Data 

Analisis data dalam rancangan penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu: 

3.22.1 Analisis Univariat 

Yaitu analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang 

disajikandalamdistribusi frekuensi dalam bentuk persentase dari tiap variabel 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005:188). 
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3.22.2 Analisis Bivariat  

Analisis ini menggunakan analisis dari variabel yang diteliti (variabel bebas), 

yang diduga mempunyai hubungan dengan variabel terikat. Analisis bivariat 

bertujuan untuk melihat hubungan antara variable terikat (Soekidjo Notoatmojo, 

2005:188). Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat dilakukan dengan uji chi Square, dengan menggunakan program 

komputer. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.3 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

Perusahaan Dagang Surya adalah perusahan yang bergerak dibidang meubel 

dan berada di Jl. Bawu Bate Alit km. 7.5 Jepara. Perusahaan Dagang surya berdiri 

tahun 2005 didirikan oleh Bapak Surya. Salah satu kegiatan produksi yang dilakukan 

PD. Surya adalah pengamplasan atau penghalusan meubel. Perusahan ini lebih 

condong dengan spesialisasi perkakas rumah, perkantoran dalam skla ekspor impor. 

Pekerja pada bagian pengamplasan lebih besar dari pada bagian produksi 

lainya, karena proses terpenting dalam produksi meubel PD. Surya pada bidang 

tersebut yang setiap unit produksinya mengalami tiga kali pengamplasan untuk 

menghasilkan produk yang layak untuk diekspor. Adapun jadwal kerja karyawan PD. 

Surya (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1: Jadwal Kerja Harian Bagian Admistrasi, Kepala Bagian dan Manajer 
ari                                         Jam Kerja                                   Jam Istirahat 
nin-Kamis                            08.00-12.00                                    12.00-13.00 
m’at                                      08.00-11.30                                    11.30-13.00 
btu                                        08.00-13.30                                             - 

 
PD. Surya telah menyediakan alat pelindung diri untuk menjaga kesehatan 

dan keselamatan kerja. Penyedian alat pelindung diri disesuaikan dengan kebutuhan 

tiap-tiap bagian. Alat pelindung diri yang disediakan antara lain masker, ear plug dan 

sarung tangan. Penggantian masker dilakukan 3 hari sekali dan apabila ada yang 

rusak atau hilang sebelum masa pembagian maka tenaga kerja dapat mengajukan 

permohonan kembali kepala bagian sesuai prosedur permintaan yang ditentukan. 
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Tapi dalam kenyataan, tenaga kerja tidak melakukan pengajuan permintaan lagi jika 

alat pelindung yang mereka butuhkan sudak rusak atau hilang. PD. Surya hanya 

melakukan pemerikasaan kesehatan tenaga kerja pada saat penerimaan tenaga kerja 

baru (pemeriksaan awal). Sedangkan untuk pemeriksaan berkala atau khusus tidak 

dilakukan. 

 

4.4 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kenyamanan para 

pekerja pengamplasan dengan pemakaian masker di Perusahaan Meubel PD. Surya, 

Kab. Jepara. Data yang diambil melalui lembar kuesioner selanjutnya dianalisis 

secara univariat dan bivariat. 

4.4.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mengetahuai gambaran umur, pendidikan, 

lama kerja, kenyamanan dalam pemakaian masker dan pemakaian masker. 

4.4.1.1 Umur 

Umur responden dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu umur dewasa 

muda apabila 20-30 tahun dan dewasa tua apabila 31-45 tahun. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh data (Tabel 4.2). 

Tabel 4.2: Umur Responden 
No Umur Kriteria Frekuensi % 
1. 20-30 Dewasa muda 31 70,5 
2. 31-45 Dewasa tua 13 29,5 
Jumlah  44 100 
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 Berdasarkan tabel dan gambar, dapat diketahui bahwa dari sampel penelitian 

yang berjumplah 44 responden, 31 responden (70,5 %) dalam kategori umur dewasa 

muda dan 13 responden (29,5 %) dalam kategori umur dewasa tua. 

Apabila digambarkan akan diperoleh (Gambar 4.1). 

 

Gambar 4.1: Umur Responden Penelitian 
 

4.4.1.2 Tingkat Pendidikan Responden 

Pendidikan responden dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu SD, SMP, 

SMA. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3: Tingkat Pendidikan Responden 
No Pendidikan Frekuensi % 
1. SD 12 27.3 
2. SMP 27 61,4 
3. SMA 5 11,4 
Jumlah  44 100 
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Berdasarkan tabel dan gambar, dapat diketahuai bahwa dari sampel penelitian 

yang berjumplah 44 responden, 12 responden (27,3 %) berpendidikan SD, 27 

responden (61,4%) berpendidikan SMP, dan 5 responden (11,4%) berpendidikan 

SMA. 

Apabila digambarkan akan diperoleh (Tabel 4.2). 

 

Gambar 4.2: Tingkat Pendidikan Responden Penelitian 

4.4.1.3 Masa Kerja Responden 

Masa kerja responden dikelompokkan dalam tiga kelompok, baru apabila < 4 

tahun, kelompok sedang 5-7 tahun dan kelompok lama > 8 tahun. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh data (Tabel 4.4). 

Tabel 4.4: Lama Kerja Responden 
No Lama Kerja Kriteria Frekuensi % 
1. 2 - 4 tahun Baru 30 68.2 
2. 5 - 7 tahun Sedang 12 27.3 
3. � 8 tahun Lama 2 4.5 
Jumlah  44 100 
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Berdasarkan tabel dan gambar, dapat diketahuai bahwa dari sampel penelitian 

yang berjumplah 44 responden, 30 responden (68,2%) dalam kategori baru, 12 

responden (27,3%) dalam kategori sedang dan 2 responden (4,5%) dalam kategori 

lama. 

Apabila digambarkan akan diperoleh (Gambar 4.3). 

 
 

Gambar 4.3: Lama Kerja Responden Penelitian 
 

4.4.1.4 Kenyamanan Responden dalam Pemakaian Masker 

Kenyamanan responden dalam pemakaian masker dikelompokkan dalam dua 

kelompok yaitu nyaman apabila skor yang diperoleh lebih dari atau sama denagan  4 

dan kurang nyaman apabila skor yang di peroleh kurang dari ≤ 4). Berdasarkan hasil 

data penelitian diperoleh data (Tabel 4.5). 

Tabel 4.5: Kenyamanan Responden dalam Pemakaian Masker 
No Tingkat kenyamanan Frekuensi % 
1 Kurang nyaman 23 52,3 
2 Nyaman 21 47,7 

Jumlah 44 100 
 

30

12

2

0

5

10

15

20

25

30

35

Baru Sedang Lama

Masa kerja



49 

 

Berdasarkan tabel dan gambar, dapat diketahuai bahwa dari sampel penelitian 

yang berjumplah 44 responden, 23 responden (52,3%) merasa kurang nyaman dalam 

pemakaian masker dan 21 responden 47,7%) merasa nyaman dalam menggunakan 

masker. 

Kebanyakan alasan pekerja yang tidak nyaman memakai masker diantaranya 

adalah tidak sadar atau tidak mengerti, panas, sesak, tidak enak dipakai, tidak bisa 

berkomunikasi dengan sesama pekerja. 

Apabila digambarkan akan diperoleh (Gambar 4.4). 
 

 
 

Gambar 4.4: Kenyamanan Responden dalam Pemakaian Masker 

4.4.1.5 Praktik pemakaian Masker 

Praktik pemakaian masker dikelompokkan dalam dua kategori yaitu memakai 

dan tidak memakai ketika sedang melakukan kegiatan pengamplasan. Berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh data (Tabel 4.6). 
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Tabel 4.6: Praktik Responden dalm Pemakaian Masker 
No Pemakaian Masker Frekuensi % 
1 Tidak Memakai 29 65,9 
2 Memakai 15 34,1 

Jumlah 44 100 
 
Berdasarkan tabel dan gambar, dapat diketahuai bahwa dari sampel penelitian 

yang berjumplah 44 responden, 29 responden (65,9%) tidak memakai masker saat 

melakukan pengamplasan dan 15 responden (34,1%) memakai masker saat sedang 

melakukan pengamplasan. 

Apabila digambarkan akan diperoleh (Gambar 4.5). 

 
 

Gambar 4.5: Praktik Responden dalm Pemakaian Masker 
 
4.4.2 Analisis Bivariat 

Analisis terhadap data dilakukan untuk menjawab hipotesisi penelitian yang 

telah disusun sebelumnya. Uji statistic yang digunakan adalah uji chi square dengan 

batas signifikansi 0,05. 
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Dalam pembahasan dibawah ini hubungan kenyamanan dengan praktik 

pemakaian masker dapat dilihat dari uji chi square (Tabel 4.7). 

 

Tabel 4.7: Uji Chi Square Hubungan Kenyamanan dengan Praktik pemakaian masker 

Kenyamanan
  

Pemakaian Masker 
p 

value 
  

Tidak Memakai                Memakai                Jumlah 

Frekuensi     %       Frekuensi      %             Frekuensi         % 
Kurang  
Nyaman                  10        22.7%       13          29.5%             23            52.3% 

0,001 Nyaman                  19        43.2%        2             4.5%             21            47.7% 
Jumlah                    29        65.9%       15          34.1%             44             100% 
 

Hasil uji statistic chi square anatara kenyamanan dalam pemakaian masker di 

peroleh nilai p = 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara kenyamanan responden tentang pemakaian masker pada para pekerja 

pengamplasan di Perusahaan Meubel PD. Surya Jepara. 

Pada tabel diatas menunjukan bahwa pekerja yang nyaman namun tidak 

memakai masker lebih banyak dari pada yang nyaman namun tetap memakai masker 

artinya semakin pekerja itu merasa nyaman maka pekerja itu semakin tidak akan 

memakai masker saat bekerja. Koefisien korelasi yang negatif pada angka tersebut 

menunjukan variabel kenyamanan dengan variabel pemakaian masker saat bekerja 

berlaku terbalik. Hasil ini membuktikan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan 

antara variabel kenyamanan dengan variabel pemakaian masker. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Uji Univariat 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa responden yang 

mempunyai kategori umur dewasa muda sebanyak 31 responden (70,5%) dan sisanya 

sebanyak 13 responden (29,5%) termasuk dalam kategori umur dewas tua. 

Psikologi perkembangan pekerja dapat digolongkan menjadi dewasa muda 

dan dewasa tua. Umur pekerja dewasa muda diyakini dapat membangun 

kesehatannya dengan cara mencegah suatu penyakit atau menanggulangi gangguan 

penyakitnya. Untuk melakukan kegiatan tersebut, pekerja muda akan lebih di siplin 

menjaga kesehatannya. Sedangkan pada pekerja tua akan mengalami pelepasan dan 

kebebasanya dalam kehidupan bersosialisasi, kewajiban-kewajiban pekerja tua akan 

berkurang terhadap lingkungan social (Siti Rayahu Hadinoto, 1989:271). 

Berdasarkan hasil penelitian dibagian pengamplasan perusahan PD. Surya 

Jepara diketahui bahwa pendidikan formal tertinggi responden adalah SMP sebanyak 

27 responden (61,4%). Pendidikan formal adalalah pendidikan yang dilewati 

sesorang dengan sekolah dan terdaftar. Pendidikan formal yang dimiliki sesorang 

akan mempengaruhi kemampuan untuk mencerna informasi-informasi yang mereka 

terima sekaligus mempertimbangkan apakah informasi tersebut dapat dijadikan dasar 

bagi perilaku mereka selanjutnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa 

pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti 
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(kekuatan batin, karakter), pikiran(intelek) dan tubuh anak (Achmad Munib, dkk, 

2004:32). 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa responden yang mempunyai masa 

kerja baru sebanyak 30 oarang (68,2%), 12 orang (27,3%) dengan masa kerja sedang 

dan sisanya 2 orang (4,5%) adalah masa kerja lama. Masa kerja adalah suatu kurun 

waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja disuatu tempat. Masa kerja dapat 

mempengaruhi kinerja baik positif maupun negatif. Akan memberi pengaruh positif 

pada kinerja bila dengan semakin lama masa kerjanya karena tenaga kerja semakin 

berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya akan memberikan 

pengaruh negatif apabila dengan semakin lamanya masa kerja akan timbul kebiasaan 

kurang baik pada tenaga kerja. Hal ini biasanya terkait dengan pekerjaan yang 

bersifat monoton dan berulang-ulang (M. A. Tulus, 1992:121). 

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan) dari luar (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:114). Dari hasil penelitian, 

diketahui bahwa responden yang tidak memaki masker saat bekerja sebanyak 29 

orang (65,9%) dan sisanya 15 orang (34,1%) memakai masker saat bekerja. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa responden yang menyatakan kurang 

nyaman memakai APD masker saat bekerja sebanyak 23 orang (52,2%) dan sisanya 

21 orang (47,7%) yang menyatakan nyaman memakai APD masker saat bekerja. 

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

menggunakan alat pelindung diri akan mengakibatkan keengganan tenaga kerja 

dalam menggunakannya dan mereka member respon yang berbeda-beda. Respon 

yang berbeda-beda tersebut adalah menahan perasan tidak nyaman dan tetap 
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memakai, sekali melepas, hanya digunakan saat-saat tertentu, tidak digunakan sama 

sekali, merasa nyaman dan tetap menggunakan APD (A.M. Sugeng, dkk, 2003:334). 

5.4 Uji Bivariat 

Dari hasil analisis Chi-Square dapat diketahui bahwa ada hubngan yang 

signifikan antara kenyamanan dengan  pemakaian alat pelindung diri masker. Dari 

hasil penelitian disebutkan bahwa pekerja yang kurang nyaman tidak memakai 

masker lebih kecil dari pada pekerja yang kurang nyaman namun tetap memakai 

masker. Dan pekerja yang nyaman tidak memakai masker lebih besar besar 

dibandingkan dengan pekerja yang nyaman namun tetap menggunakan masker.  

Responden merasa tidak nyaman ketika memakai APD masker, bagi 

responden yang memiliki pengetahuan dan sikap yang baik tentang pemakaian 

masker tetap memakai APD masker tersebut. Pada tabel uji Chi-Square dapat 

diketahui bahwa pekerja yang nyaman namun tidak memakai masekr lebih banyak 

dari pada yang nyaman namun tetap memakai masker artinya semakin pekerja itu 

merasa nyaman maka pekerja itu semakin tidak akan memakai masker saat bekerja. 

Koefisien korelasi yang negatif pada angka tersebut menunjukan variabel 

kenyamanan dengan variabel pemakaian masker saat bekerja berlaku terbalik. Hasil 

ini membuktikan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara variabel 

kenyamanan dengan variabel pemakaian masker. 

Kenyamanan menjadi hal yang penting kareana perasaan tidak nyaman yang 

timbul pada saat menggunakan alat pelindung diri akan mengakibatkan keengganan 

tenaga kerja menggunakannya dan mereka menggunakan respon yang berbeda-beda, 

respon tersebut adalah menahan perasaan tidak nyaman dan tetap memakai, sekali 
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melepas, hanya digunakan saat-saat tertentu, tidak digunakan sam sekali, merasa 

nyaman dan tetap menggunakan APD (A.M. Sugeng, dkk, 2003:334). 

5.5 Kelemahan Penelitian 

Penelitian tentang hubungan antara kenyamanan dengan pemakaian alat 

pelindung diri masker ini tidak lepas dari beberapa kelemahan. Beberapa yang  

menjadi kelemahan dalam penelelitian ini adalah banyak factor yang mempengaruhi 

pemakaian APD masker, dan disini peneliti hanya meneliti kenyamanan APD masker 

sedangkan faktor lain tidak diteliti karena keterbatasan peneliti. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.3 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kenyamanan para pekerja pengamplasan dengan pemakaian masker 

di Perusahaan Meubel PD. Surya. 

 

6.4 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan antara lain: 

6.2.1 Pekerja Amplas PD. Surya  

1. Bagi pekerja baru harus dapat mentaati peraturan perusahaan yang telah 

ditentukan. Apabila melanggar akan mendapatkan sangsi yang sesuai. 

2. Pendidikan, umur, masa kerja seorang pekerja tidak menjamin dalam mentaati 

peraturan perusahaan, akan tetapi sikap positif dalam bekerja memakai masker 

harus selalu diutamakan oleh setiap pekerja seluruh Perusahaan PD. Surya  

3. Kesehatan keselamatan pekerja dan hasil produksi harus dapat berjalan secara 

seimbang, berkesinambungan dan saling mendukung antar pekerja. 

6.2.2 Peneliti Lain 

 Dapat meneliti judul tentang kesehatan dan keselamatan kerja lainya, seperti : 

pos UKK, gozi kerja, dan lainya.  
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KUESIONER PENJARINGAN SAMPEL PENELITIAN 

HUBUNGAN ANTARA KENYAMANAN DENGAN 
PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI MASKER 

PADA PEKERJA BAGIAN PENGAMPLASAN 
PERUSAHAAN MEUBEL 

PD. SURYA 
 

I. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan sejujur-jujurnya 

2. Jawablah dengan runtut, singket dan jelas 

3. Istilah pertanyaan dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban pilihan 

anda 

4. Selamat mengisi dan terimakasih 

II. KUESIONER YANG HARUS DI ISI OLEH RESPONDEN 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama      : 

2. Alamat     : 

3. Masa kerja      : 

4. Pendidikan terakhir     : 

5. Sudah berapa lama anda bekerja di sini  : 

B. PENGETAHUAN 

No Pertanyaan Ya Tidak 

(1) (2) (3) (4) 
1. akah anda tahu tentang alat pelindung diri? 

2. akah dalam bekerja memerlukan alat pelindung diri 
masker? 
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(1) (2) (3) (4) 
3. enghirup debu dengan waktu yang lama dapat 

mengakibatkan gangguan saluran pernafasan? 

4. ebu hasil pengamplasan tidak berbahaya apabila masuk 

kesaluran pernafasan 

5. pakah menurut anda memakai sapu tangan dapat 

mengganti masker ? 

6. eracunan debu akibat kerja di sebabkan oleh pekerja yang 

tidak memakai masker ? 

7. asker lebih baik dari pada sapu tangan 

8. emakai masker salah satu cara menghindari paparan 

debu 

9. angguan pernafasan akut salah satu akibat jika tidak 

memakai masker saat bekerja 

10. asker dapat di pakai kembali setelah di bersihakan 

 

C. Sikap 

No Pertanyaan Setuju Tidak setuju 

(1) (2) (3) (4) 
1. nyakit akibat kerja khususnya gangguan 

saluran pernafasan diakibatkan oleh debu 

2. ya memaki masker saat bekerja hanya 

mentaati peraturan perusahaan 

3. ya memakai masker untuk mengurangi 

paparan debu 

4. asker yang saya pakai sangat menggangu 

komunikasi dengan pekerja yang lain 

Lanjutan (Lampiran 1) 
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(1) (2) (3) (4) 
5. ya tidak menggunakan masker tidak mendapat 

teguran atu sanksi 

6. ntuk memakai masker saya harus di awasi oleh 

pimpinan perusahaan 

7. ya memaki masker merupakan kepedulian 

terhadap kesehatan 

8. ya mengganti masker setiap hari 

9. ya cukup memaki satu masker dalam satu 

bulan 

10. ya mengganti masker jika terlihat kotor 
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HUBUNGAN ANTARA KENYAMANAN DENGAN PEMAKAIAN ALAT 
PELINDUNG DIRI MASKER PADA PEKERJA BAGIAN 

PENGAMPLASAN PERUSAHAAN MEUBEL 
PD. SURYA JEPARA 

 
A. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Jawabalah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan sejujur-jujurnya  

2. Jawablah dengan runtut, singkat dan jelas 

3. Isilah pertanyaan dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban pilihan 

anda 

4. Selamat mengisi dan terima kasih. 

 
B.  IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama       : 

2. Alamat  

3. Umur       : 

4. Pendidikan terkhir 

5. Sudah berapa lamakah bekerja di sini  : 

 
C. KENYAMANAN 

1. Apakah jenis masker yang anda pakai saat bekerja mudah digunakan? 

a) Ya 

b) Tidak  

2. Apakah masker yang anda pakai tidak  mengganggu mobilisasi bekerja anda? 

a) Ya  

b) Tidak  

3. Apakah  masker yang anda pakai dalam keadaan bersih? 

a) Ya 

b) Tidak 
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4. Apakah anda merasakan beban pada muka saat memkai masker? 

a) Ya 

b) Tidak 

5. Apakah anda mengalami kesulitan dalam komunikasi dengan rekan kerja saat 

memaki masker? 

a) Ya 

b) Tidak 

6. Apakah anda merasakan panas pada sekitar muka saat dan setelah memakai 

masker? 

a) Ya 

b) Tidak 

7. Apakah anda merasa risih saat memaki masker? 

a) Ya 

b) Tidak 

8. Apakah anda mengalami kesulitan dalam komunikasi? 

a) Ya 

b) Tidak 
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TABULASI DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 

No. Nama Jenis Kelamin Umur 
(Tahun) Pendidikan Masa Kerja 

(Tahun) 
1 Khoiriyah P 20 SLTP 4 
2 Doni Sofiana L 20 SD 4 
3 Nur Rochini P 34 SLTP 4 
4 Hariyati P 23 SLTP 3 
5 Nur Aisyah P 25 SLTP 6 
6 Nur Khayati P 35 SD 2 
7 Nut Siyati P 31 SLTP 3 
8 Wiwik P 30 SLTP 6 
9 Suyono L 45 SLTA 4 
10 Ali Supandi L 20 SLTP 2 
11 Fitriyah P 20 SLTP 2 
12 A. Badrudin L 21 SLTP 2 
13 A. Musyafa L 20 SLTP 4 
14 Lia P 22 SLTP 5 
15 Darojat L 20 SLTP 5 
16 Imronah P 31 SLTP 3 
17 Bathi L 30 SD 4 
18 Aslikah P 36 SLTP 5 
19 Miati P 28 SLTP 3 
20 Tutik P 28 SLTP 2 
21 Umroh P 27 SLTP 3 
22 Kusdiyah P 20 SLTA 8 
23 Dewi S. P 20 SLTP 2 
24 Siti Asiyah P 21 SLTP 2 
25 Sumnitun P 30 SD 4 
26 Siti Khotimah P 35 SLTP 5 
27 Madun L 20 SLTP 5 
28 Pika Muliyanti P 20 SLTP 5 
29 Naimatul Nur S. P 20 SLTA 3 
30 Sholikhin L 45 SLTA 9 
31 Andika L 28 SD 2 
32 Solkan L 40 SD 5 
33 Munjayanah P 28 SD 2 
34 Masnan L 23 SLTA 4 
35 Kuriyah P 40 SLTP 5 
36 Mariyah P 40 SD 3 
37 Nanik P 29 SLTP 4 
38 Siti Rufi'ah P 20 SD 5 
39 Krisniyati P 37 SD 4 
40 Kusmiati P 30 SD 5 
41 Sofiati P 35 SLTP 4 
42 Liza Rohwamati P 24 SLTP 4 
43 Zumroh P 30 SD 3 
44 Indasah P 30 SLTP 2 
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REKAPITULASI DATA HASIL KUESIONER PENELITIAN 

No. Nama 
Kenyamanan Pemakaian 

masker 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑  Krit. 
1 Khoiriyah 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Nyaman Tidak memakai 
2 Doni Sofiana 0 0 0 1 0 1 0 0 2 Kurang nyaman Memakai 
3 Nur Rochini 0 0 0 0 0 1 0 0 2 Kurang nyaman Memakai 
4 Hariyati 1 0 0 0 0 1 1 1 4 Kurang nyaman Memakai 
5 Nur Aisyah 0 1 1 1 1 0 1 0 5 Nyaman Tidak memakai 
6 Nur Khayati 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Nyaman Tidak memakai 
7 Nut Siyati 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Kurang nyaman Memakai 
8 Wiwik 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Kurang nyaman Memakai 
9 Suyono 1 1 0 1 0 1 1 0 5 Nyaman Tidak memakai 
10 Ali Supandi 0 1 1 0 1 1 0 0 4 Kurang nyaman Tidak memakai 
11 Fitriyah 0 1 1 0 1 1 0 0 4 Kurang nyaman Tidak memakai 
12 A. Badrudin 0 1 1 0 1 0 1 1 5 Nyaman Tidak memakai 
13 A. Musyafa 0 0 1 1 1 1 1 0 5 Nyaman Tidak memakai 
14 Lia 1 0 0 0 0 1 1 0 3 Kurang nyaman Tidak memakai 
15 Darojat 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Nyaman Tidak memakai 
16 Imronah 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Kurang nyaman Memakai 
17 Bathi 0 1 1 1 1 1 0 0 5 Nyaman Tidak memakai 
18 Aslikah 0 0 0 1 1 1 1 0 4 Kurang nyaman Memakai 
19 Miati 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Nyaman Tidak memakai 
20 Tutik 1 1 0 0 0 1 0 0 3 Kurang nyaman Memakai 
21 Umroh 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Nyaman Memakai 
22 Kusdiyah 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Nyaman Tidak memakai 
23 Dewi S. 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Nyaman Tidak memakai 
24 Siti Asiyah 1 0 0 0 0 1 1 1 4 Kurang nyaman Memakai 
25 Sumnitun 0 0 1 1 1 1 0 0 4 Kurang nyaman Memakai 
26 Siti Khotimah 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Nyaman Tidak memakai 
27 Madun 1 0 0 0 0 1 1 0 3 Kurang nyaman Memakai 
28 Pika Muliyanti 0 1 1 1 1 1 0 0 5 Nyaman Tidak memakai 
29 Naimatul Nur S. 1 1 0 0 0 1 0 0 3 Kurang nyaman Memakai 
30 Sholikhin 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Nyaman Tidak memakai 
31 Andika 0 1 1 1 1 1 1 0 6 Nyaman Tidak memakai 
32 Solkan 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Kurang nyaman Tidak memakai 
33 Munjayanah 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Kurang nyaman Memakai 
34 Masnan 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Nyaman Tidak memakai 
35 Kuriyah 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Nyaman Memakai 
36 Mariyah 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Kurang nyaman Tidak memakai 
37 Nanik 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Kurang nyaman Tidak memakai 
38 Siti Rufi'ah 0 1 0 1 1 1 0 0 4 Kurang nyaman Tidak memakai 
39 Krisniyati 1 0 1 1 0 1 1 1 6 Nyaman Tidak memakai 
40 Kusmiati 1 0 0 0 0 1 1 0 3 Kurang nyaman Tidak memakai 
41 Sofiati 1 0 0 1 1 1 1 1 6 Nyaman Tidak memakai 
42 Liza Rohwamati 1 0 1 1 0 1 0 0 4 Kurang nyaman Tidak memakai 
43 Zumroh 0 1 1 1 1 1 0 0 5 Nyaman Tidak memakai 
44 Indasah 0 0 0 1 1 1 0 0 3 Kurang nyaman Tidak memakai 
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Deskripsi Karakteristik Responden 

 

 

 

Jenis Kelamin

32 72.7 72.7 72.7
12 27.3 27.3 100.0
44 100.0 100.0

Perempuan
Laki-laki
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Umur (Tahun)

12 27.3 27.3 27.3
2 4.5 4.5 31.8
1 2.3 2.3 34.1
2 4.5 4.5 38.6
1 2.3 2.3 40.9
1 2.3 2.3 43.2
1 2.3 2.3 45.5
4 9.1 9.1 54.5
1 2.3 2.3 56.8
6 13.6 13.6 70.5
2 4.5 4.5 75.0
1 2.3 2.3 77.3
3 6.8 6.8 84.1
1 2.3 2.3 86.4
1 2.3 2.3 88.6
3 6.8 6.8 95.5
2 4.5 4.5 100.0

44 100.0 100.0

20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
34.00
35.00
36.00
37.00
40.00
45.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Pendidikan

12 27.3 27.3 27.3
27 61.4 61.4 88.6
5 11.4 11.4 100.0

44 100.0 100.0

SD
SLTP
SLTA
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Analisis univariat 
 

Statistics 

  
Kenyaman

Pemakaian 
masker 

Pemakaian_m
asker 

N Valid 44 44 44

Missing 0 0 0
Mean 1.4773 1.3409 1.6591
Std. Deviation .50526 .47949 .47949
Minimum 1.00 1.00 1.00
Maximum 2.00 2.00 2.00

 
Kenyaman 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang nyaman 23 52.3 52.3 52.3

Nyaman 21 47.7 47.7 100.0

Total 44 100.0 100.0  

 
Pemakaian masker 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak memakai 29 65.9 65.9 65.9

Memakai 15 34.1 34.1 100.0

Total 44 100.0 100.0  

 
 
 
 

Masa Kerja (Tahun)

10 22.7 22.7 22.7
8 18.2 18.2 40.9

12 27.3 27.3 68.2
10 22.7 22.7 90.9
2 4.5 4.5 95.5
1 2.3 2.3 97.7
1 2.3 2.3 100.0

44 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
9.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



68 
 

 

 

Analisis bivariat. 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kenyaman * Pemakaian 

masker 
44 100.0% 0 .0% 44 100.0%

 
Kenyaman * Pemakaian masker Crosstabulation 

   Pemakaian masker 

Total    Tidak memakai Memakai 

Kenyaman Kurang nyaman Count 10 13 23

Expected Count 15.2 7.8 23.0

% within Kenyaman 43.5% 56.5% 100.0%

 

% of Total 22.7% 29.5% 52.3%

Nyaman Count 19 2 21

Expected Count 13.8 7.2 21.0

% within Kenyaman 90.5% 9.5% 100.0%

 

% of Total 43.2% 4.5% 47.7%

Total Count 29 15 44

Expected Count 29.0 15.0 44.0

% within Kenyaman 65.9% 34.1% 100.0%

 

% of Total 65.9% 34.1% 100.0%
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10.791a 1 .001   

Continuity Correctionb 8.801 1 .003   

Likelihood Ratio 11.763 1 .001   

Fisher's Exact Test    .001 .001

Linear-by-Linear Association 10.546 1 .001   

N of Valid Casesb 44     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.16. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -.495 .120 -3.694 .001c

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.495 .120 -3.694 .001c

N of Valid Cases 44    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  

c. Based on normal approximation.     
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

 
 

Foto 1. Pekerja Pengamplasan 
 

 
 

Foto 2. Pekerja Pengamplasan 
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Foto 3. Pekerja Mengisi Lembar Kuesioner 
 

 
 

Foto 4. Pekerja Mengisi Lembar Kuesioner 
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Foto 5. Pekerja Mengisi Lembar Kuesioner 
 

 
 

Foto 6. Pengumpulan Lembar Kuesioner 

Lanjutan (lampiran 9) 



74 
 

 

 

 
 

Foto 7. Pekerja Mengisi Lembar Kuesioner 
 

 
 

Foto 8. Pekerja Mengisi Lembar Kuesioner 
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