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ABSTRAK  

Berdasarkan data ILO tahun 2013 kecelakaan kerja meninggal dunia setiap 15 detik karena 

kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja tahun sebelumnya (2012) ILO 

mencatat angka kematian di karenakan akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebanyak 2 

juta kasus setiap tahun.Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tgl 19  Agustus  2016 di 

pabik kelapa sawit Adolina kepada pekerja  sebanyak 6 orang tidak memakai APD. Penelitian ini 

bersifat analitik dengan desain cross sectional. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa faktor 

utama yang mempengaruhi pemakian APD pada Pabrik Kelapa Sawit Adolina tahun 2016. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2016. Populasi dan sampel keseluruhan pekerja pabrik 

kelapa sawit Adolina sebanyak 63 orang. Data diperoleh dari pengisian kuisioner. Analisis data 

meliputi analisis univariat dan analisis bivariate dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berpengetahuan kurang baik sebanyak 39 

orang (61,9%), minoritas responden berpengetahuan baik sebanyak 24 orang (38,1%). Pada sikap 

mayoritas responden dengan sikap positif sebanyak 32 orang (50,8%) dan sikap minoritas 

responden dengan sikap negatif sebanyak 31 orang (49,2%), pada kondisi APD mayoritas 

responden kondisi APD tidak baik sebanyak 34 (54,0%) dan minoritas responden kondisi APD 

baik sebanyak 29 orang (46,0%). Pada pengawasan mayoritas responden dengan pengawasan baik 

sebanyak 41 orang (65,1%) dan pengawasan tidak baik sebanyak 22 orang (34,9%). Pada 

lingkungan social mayoritas responden dengan lingkungan social baik sebanyak 40 orang (63,5%) 

dan minoritas responden dengan lingkungan social tidak baik sebanyak 23 orang (36,5%). Dan 

pemakaian APD pada responden pemakaian APD lengkap sebanyak 41 orang (65,1%) dan 

responden pemakaian APD tidak lengkap sebanyak 22 orang (34,9%). Tidak ada hubungan antara 

pengetahuan dengan pemakaian APD (1,000). Ada hubungan antara sikap dengan pemakaian APD 

(0,036). Ada hubungan antara kondisi APD dengan pemakaian APD (0,036). Ada hubungan antara 

pengawasan dengan pemakaian APD (0,026). Ada hubungan antara lingkungan sosial dengan 

pemakaian APD (0,027). Disarankan agar pemimpin dan kepada seluruh petugas lebih 

memperhatikan dalam pemakaian APD.  

Kata Kunci : Pemakaian APD, Faktor Berhubungan, Pekerja 

Refrensi : 11 (2007-2014) 
 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Keselamatan kerja para pekerjaan 

sangat penting nilainya bagi suatu 

perusahaan karena hal tersebut 

merupakan kunci keberhasilan 

perusahaan dalam meningkatkan nama 

baik perusahaan dalam bidang K3. 

Namun, seperti yang kita lihat 

sekarangmasih banyak kecelakaan kerja 

yang terjadi di suatu perusahaan. 

Menurut undang – undang republik 

indonesia No.13 tahun 2003 tentang 

ketenaga kerjaan dalam pasal 86 ayat 1 

menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh 

mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas keselamtan dan 

kesehatan kerja. Dalam pasal 86 ayat 2 
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menegaskan melindungi keselamatan 

pekerjaan/ buruh guna mewujudkan 

produkfitas kerja yang optimal di 

selenggarakan upanya keselamatan kerja 

(Depnaker, 2003). 

Kecelakaan kerja terus terjadi 

ancaman kecelakaan kerja masih tetap 

sering terjadi maka pemerintah 

indonesia telah memperlakukan 

beberapa perundang – undangan 

maupun peratuturan mengenai ketenaga 

kerjaan yang salah satunya dalam 

“Konvensi Internasional Labour 

Organization (ILO) No.120 tahun 1964 

mengenai hygiene dalam permiagaan 

dan kantor- kantor”. Menurut Suma’mur 

(2014) pada pasal 17 konvensinya ILO 

menyatakan bahwa “Para pekerja harus 

di lindungi dengan tindakan yang tepat 

dan dapat di laksanakan terhadap bahan, 

proses, dan teknik yang berbahaya, tidak 

sehat atau beracun untuk suatu alasan 

penguasa yang berwenang harus 

memerintahkan penggunaan alat 

pelindung diri. Sebagai mana yang 

sebutkan dalam peraturan perundang- 

undangan tentang perlindungan tenaga 

kerja maka salah satu cara pencegahan 

kecelakaan, bahaya – bahaya lingkungan 

kerja maka salah satu cara pencegahan 

kecelakaan, bahaya lingkungan kerja, 

penyakit akibat kerja dan keselamtan 

kerja adalah mengunakan alat pelindung 

diri oleh tenaga kerja merupakan upanya 

terakhir yang di anjurkan dan bahkan 

diwajibkan. 

Berdasarkan data Internasional 

Labour Organization (ILO) tahun 2013 

kecelakaan kerja meninggal dunia setiap 

15 detik karena kecelakaan kerja dan 

160 pekerja mengalami sakit akibat 

kerja tahun sebelumnya (2012) ILO 

mencatat angka kematian di karenakan 

akibat kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus 

setiap tahun. 

Jumlah kasus kecelakaan akibat kerja 

2011-2014 yang paling tinggi 2013 yaitu 

35.917 kasus kecelakaan kerja (Tahun 

2011=9.891; Tahun 2012=21.735;  

Tahun 2014=24.910). Provinsi dengan 

jumlah kasus kecelakaan kerja tertinggi 

pada tahun 2011 adalah Provinsi Banten, 

Kalimantan Tengah dan Jawa Timur; 

Tahun 2012 adalah Provinsi Jambi, 

Maluku dan Sulawesi Tengah; Tahun 

2013 adalah Provinsi Aceh, Sulawesi 

Utara, dan Jambi dan tahun, 2014 adalah 

Provinsi Sulawesi Selatan, Riau dan 

Bali.Untuk jumlah kasus penyakit akibat 

kerja tahun 2011-2014 terjadi penurunan 

(2011=57.929; tahun 2012=60.322; 

tahun 2013=97.144 tahun 2014=40.694). 

Provinsi dengan jumlah kasus penyakit 

akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 

adalah Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi 

Utara, Sumatera Selatan dan Jawa timur 

2012 adalah provinsi Sumatera utara, 

Sumatera selatan dan jawa barat; 2013 

provinsi banten dan gorontalo dan 

jambi; tahun 2014 adalah provinsi bali, 

jawa timur dan Sulawesi selatan. Pada 

tahun2012 provinsi Sumatera utara yang 

paling tinggi panyakit akibat kerja 

dengan jumlah 60.322 kasus penyaki 

akibat kerja (Pusat data dan informasi 

kementrian kesehatan, 2015). 

Di tempat kerja terdapat faktor-faktor 

yang menjadi penyebab penyakit akibat 

kerja seperti di pabrik kelapa sawit 

adolina terdapat beberapa penyakit 

akibat kerja.  

Beberapa potensi bahanya yang 

terjadi pada pekerja maka sangat 

pentingnya pemkaian alat pelindung diri 

untuk menghindari kecelakaan kerja 

maupun penyakit akibat kerja. 

Berdasarkan hasil survey dan 

wawancara yang dilakukan peneliti pada 

tgl 19  Agustus  2016 di pabik kelapa 

sawit Adolina kepada pekerja  sebanyak 

6 orang tidak memakai APD kurangnya 

pengetahuan karyawan tentang 

pentingnya penggunaan APD,kurangnya 

budaya pada diri karyawan dalam 

memakai APD pada saat bekerja, 

kondisi APD masih bagus dan sesuai 

dengan standar K3, kurangnya 

pengawaan perusahaan dan mandor pada 

saat bekerja dalam APD, kurang 
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interaksi sesama karyawan untuk 

mengingatkan kepada sesama karyawan 

untuk mengunakan APD pada saat 

bekerja  dikarenakan risih, kurang 

nyaman pada saat menggunakan APD, 

dan selama bekerja tidak pernah 

mengalami kecelakaan yang begitu fatal 

dan disertai penglaman bekerja yang 

begitu lama sehingga pekerja merasa 

sudah tahu tempat yang dapat 

mengalami  resiko kecelakaan kerja,dan 

peneliti juga  menyakan apakah 

perusahaan menyediakan APD yang di 

perlukan pada pekerja yaitu berupa 

helm, shoes safety, jaket safety, kaca 

mata, penutup telinga, masker.  

Dan hasil wawancara peneliti kepada 

pekerja di Pabrik Kelapa Sawit Adolina 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pemakaian APD pada Pabrik Kelapa 

Sawit adalah Pekerja merasa tidak 

nyaman bekerja,  merasa panas, sesak, 

tidak enak di pakai menggangu 

pekeerjaan. Dari uraian di atas tentang 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pemakaian APD pada pekerja pabrik 

kelapa sawit  peneliti terdorong 

melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Pemakaian APD 

Di Pabrik Kelapa Sawit Adolina Tahun 

2016”.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah dengan 

rancangan cross sectional. Analisa 

penelitian ini dilakukan secara analitik 

yang dimaksudkan untuk melihat apakah 

ada pengaruh antara variabel independen 

dan variabel dependen.  

Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah 

keseluruhan pekerja pabrik kelapa sawit 

Adolina sebanyak 66 orang. jumlah 

semua sampel yang di teliti berjumlah 

63 orang dengan teknik purposive 

sampling. 

Metode Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis 

univariat dan analisis bivariat 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

Hasil penelitian dari tiap variabel di 

Pabrik Kelapa Sawit Adolina Tahun 

2016 disajikan sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Distribusi   Frekwensi    Faktor   

Yang    Berhubungan    Dengan 

Pemakaian APD Di Pabrik Kelapa Sawit 

Adolina Tahun 2016 

 

No Variabel (n) % 

1. Pengetahuan  

1. Baik 

2. Kurang baik 

 

24 

39 

 

38,1 

61,9 

 Total 63 100,0 

2. Sikap 

1. Positif 

2. Negatif 

 

32 

31 

 

50,8 

49,2 

 Total 63 100,0 

3. Kondisi APD 

1. Baik 

2. Tidak baik 

 

29 

34 

 

46,0 

54,0 

 Total 63 100,0 

4. Pengawasan  

1. Baik  

2. Tidak baik 

 

41 

22 

 

65,1 

34,9 

 Total  63 100,0 

5. Lingkungan Sosial 

1. Baik  

2. Tidak baik 

 

40 

23 

 

63,5 

36,5 

 Total  63 100,0 

6.  Pemakaian APD 

1. Lengkap 

2. Tidak Lengkap 

 

41 

22 

 

65,1 

34,9 

 Total 63 100,0 

  
 Berdasarkan hasil penelitian pada 

table 1. diatas diketahui bahwa 

mayoritas responden berpengetahuan 

kurang baik sebanyak 39 orang (61,9%), 

minoritas responden berpengetahuan 

baik sebanyak 24 orang (38,1%).  Pada 

sikap mayoritas responden dengan sikap 

positif sebanyak 32 orang (50,8%) dan 

sikap minoritas responden dengan sikap 
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negatif sebanyak 31 orang (49,2%), 

pada kondisi APD mayoritas responden 

kondisi APD tidak baik sebanyak 34 

(54,0%) dan minoritas responden 

kondisi APD baik sebanyak 29 orang 

(46,0%). Pada pengawasan mayoritas 

responden dengan pengawasan baik 

sebanyak 41 orang (65,1%) dan 

pengawasan tidak baik sebanyak 22 

orang (34,9%). Pada lingkungan social 

mayoritas responden dengan lingkungan 

social baik sebanyak 40 orang (63,5%) 

dan minoritas responden dengan 

lingkungan social tidak baik sebanyak 

23 orang (36,5%).  Dan pemakaian APD 

pada responden pemakaian APD 

lengkap sebanyak 41 orang (65,1%) dan  

responden pemakaian APD tidak 

lengkap sebanyak 22 orang (34,9%). 

Analisis Bivariat 
Analisis bivariat dilakukan untuk 

mengetahui hubungan Faktor 

independen dengan faktor dependen 

dengan menggunakan uji Chi Square.  

1. Hubungan  Pengetahuan  Dengan  

Pemakaian  APD di Pabrik Kelapa             

Sawit Adolina Tahun 2016.  

Hasil dari pengumpulan data 

yang dikumpulkan melalui kuisioner 

yang dibagikan kepada responden dapat 

dilihat dalam tabel 1. sebagai berikut :   

 

 

Tabel 2. Hubungan  Pengetahuan  Dengan  Pemakaian  APD  di Pabrik Kelapa Sawit 

Adolina Tahun 2016 

Pengetahuan Pemakaian APD     

 Lengkap Tidak lengkap Jumlah  Df P value 

 N % N % N %   

Baik  16 25,4 8 12,7 24 38,1 1 1,000 

Tidak Baik 25 39,7 14 22,2 39 61,9   

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat 

bahwa pemakaian APD lengkap 

mayoritas  pada pengetahuan tidak baik 

sebanyak 25 orang (39,7 %) minoritas 

pada pengetahuan baik sebanyak 16 

orang (25,4 %). Pada pemakaian APD 

tidak lengkap mayoritas pengetahuan 

tidak baik sebanyak 14 orang (22,2 %) 

minoritas pada pengetahuan baik 

sebanyak 8 orang (12,7 %).  

Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan chi square 

diperoleh P value sebesar 1,000 ( P 

value > α ). Tidak ada hubungan antara 

pengetahuan dengan pemakaian APD.  

 
 

Tabel 3. Hubungan   Sikap   Dengan   Pemakaian   APD  di Pabrik   Kelapa  Sawit Adolina 

Tahun 2016 

Sikap Pemakaian APD     

 Lengkap  Tidak lengkap Jumlah  Df P value 

 N % N % N %   

Positif 25 39,7 7 11,1 32 50,8 1 0,036 

Negative  16 25,4 15 23,8 31 49,2   
 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat 

dilihat bahwa pemakaian APD 

lengkap mayoritas  pada sikap 

negatife sebanyak 25 orang (39,7 %) 

minoritas pada sikap positif 

sebanyak 16 orang (25,4 %). Pada 

pemakaian APD tidak lengkap 

mayoritas sikap negative sebanyak 7 

orang (11,1 %) minoritas pada sikap 

positif sebanyak 15 orang (23,8 %).  

Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan chi square 

diperoleh P value sebesar 0.036 ( P 
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value < α ). Ada hubungan antara 

sikap dengan pemakaian APD.  

 
Tabel 4. Hubungan   Kondisi APD   Dengan  Pemakaian APD  di Pabrik Kelapa Sawit 

Adolina Tahun 2016 

Kondisi APD Pemakaian APD     

 Lengkap Tidak lengkap Jumlah  Df P value 

 N % N % N %   

Baik  23 36,5 6 9,5 29 46,0 1 0,036 

Tidak Baik 18 28,6 16 25,4 34  54,0   
 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat 

bahwa pemakaian APD lengkap 

mayoritas  pada kondisi APD baik 

sebanyak 23 orang (36,5%) minoritas 

pada kondisi APD tidak baik sebanyak 

18 orang (28,6%). Pada pemakaian APD 

tidak lengkap mayoritas kondisi APD 

tidak baik sebanyak 16 orang (25,4%) 

minoritas pada kondisi APD baik 

sebanyak 6 orang (9,5%).  

Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan chi square 

diperoleh P value sebesar 0,036 ( P 

value < α ). Ada hubungan antara 

kondisi APD dengan pemakaian APD.  

 

Tabel 4. Hubungan   Pengawasan   Dengan   Pemakaian APD  di Pabrik                   

Kelapa Sawit Adolina Tahun 2016. 

Pengawasan 
Pemakaian APD     

Lengkap Tidak lengkap Jumlah  Df P value 

 N % N % N %   

Baik  31 49,2 10 15,9 41 65,1 1 0,026 

Tidak Baik 10 15,9 12 19,0 22  34,9   

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat 

bahwa pemakaian APD lengkap 

mayoritas  pada pengawasan baik 

sebanyak 31 orang (49.2 %) minoritas 

pada pengawasan tidak baik sebanyak 

10 orang (15.9 %). Pada pemakaian 

APD tidak lengkap mayoritas 

pengawasan tidak baik sebanyak 12 

orang (19.0 %) minoritas pada 

pengawasan baik sebanyak 10 orang 

(15.9 %).  

Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan chi square 

diperoleh P value sebesar 0.026 ( P 

value < α ). Ada hubungan antara 

pengawasan dengan pemakaian APD.  

 

Tabel 5. Hubungan   Lingkungan Sosial   Dengan   Pemakaian  APD  di                    

Pabrik Kelapa Sawit Adolina Tahun 2016. 

Lingkungan 

Sosial 
Pemakaian APD     

 Lengkap Tidak lengkap Jumlah  Df P value 

 N % N % N %   

Baik  17 27,0 3 4,8 20 31,7 1 0,027 

Tidak Baik 24 38,1 19 30,2 43  68,3   

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat 

bahwa pemakaian APD lengkap 

mayoritas  pada lingkungan tidak baik  

sebanyak 24 orang (38.1 %) minoritas 

pada lingkungan baik sebanyak 17 orang 

(27,0%). Pada pemakaian APD tidak 

lengkap mayoritas lingkungan tidak baik 

sebanyak 19 orang (30,2%) minoritas 

pada lingkungan baik sebanyak 3 orang 

(4,8%).  

Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan chi square 
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diperoleh P value sebesar 0,027 (P value 

< α). Ada hubungan antara lingkungan 

sosial dengan pemakaian APD. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Hubungan  Faktor  Pengetahuan  

dengan  Pemakaian  APD di  Pabrik        

Adolina Tahun 2016 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan 

antara faktor pengetahuan dengan 

pemakaian APD. Dengan menggunakan             

Chi- square diperoleh P value sebesar 

1.000 (P value > α). Tidak ada hubungan 

antara faktor pengetahuan dengan 

pemakaian APD di Pabrik Adolina.  

Teori Bloom dalam Notoadmodjo 

(2012) menjelaskan bahwa perilaku 

tidak hanya dipengaruhi oleh 

pengetahuan saja (faktor predisposisi), 

akan tetapi dapat dipengaruhi oleh 

faktor pendukung (ketersediaan APD) 

dan faktor pendorong (pengawasan dan 

peraturan). Pengetahuan merupakan 

domain terpenting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Pengetahuan 

diperlukan sebagai dorongan psikis 

dalam menumbuhkan sikap dan perilaku 

setiap hari, sehingga dapat dikatakan 

bahwa pengetahuan merupakan 

stimulasi terhadap tindakan seseorang 

(Kholid, 2012).   

Berdasarkan hasil penelitian 

Sihombing (2014) di Unit Penderesan 

PT Socfin Indonesia Tanah Bersih 

diperoleh bahwa 25 pekerja terdapat 

yang memakai APD lengkap sebanyak 9 

pekerja (36,0 %) dan yang memakai 

APD yang tidak lengkap sebanyak 16 

pekerja (64,0 %). Dari hasil uji chi-

squarE menunjukkan bahwa 

pengetahuan ada hubungan dengan 

pemakaian APD   (p value = 0.058).  

Berdasarkaan hasil penelitian 

Novandry (2013) pada 46 pekerja 

pengelasan dari 12 bengkel yang ada di 

Kelurahan Gondrong, Kecamatan 

Cipondoh, Kota Tangerang memiliki  

pengetahuan baik lebih banyak 

sebesar 78,3% dari pada pekerja yang 

memiliki pengetahuan kurang baik 

sebesar 21,7% sehingga  menyatakan 

terdapat hubungan antara pengetahuan 

dengan penggunaan APD pada industri 

pengelasan informal. 

Berdasarkan hasil penelitian Wibowo 

(2010) di PT.ANAM Tbk Unit Bisnis 

Pertambangan Emas Pongkor 

Kabupaten Bogor dapat diketahui bahwa 

responden yang memiliki pengetahuan 

kurang baik dalam penggunaan APD 

lebih banyak yaitu 83,8% daripada 

responden yang memiliki pengetahuan 

baik sebanyak 8,2%. hasil uji chi-square 

menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara penggunaan APD 

dengan pengetahuan (P value 0,000) 

dengan OR 57,694 (17,221 – 193,289), 

yang artinya responden menyatakan 

pengetahuan kurang baik dalam 

pengunaan APD cenderung tidak 

menggunakan APD dari pada responden 

yang memiliki pengetahuan yang baik 

tentang APD.  

Berdasarkan asumsi peneliti bahwa 

karyawan Pabrik Kelapa Sawit Adolina 

masih banyak yang memiliki 

pengetahuan kurang baik (39,7 %) 

namun  sudah lengkap dalam 

menggunakan APD dikarena kan meski 

pun mereka kebanyakan hanya memiliki 

pendidikan yang hanya sebatas SD, 

SMP, dan SMA tetapi mereka paham 

dengan penjelasan yang diberikan oleh 

Pembina mereka dalam menggunakan 

APD, tetapi masih terdapat karyawan 

yang memiliki pengetahuan kurang baik 

tidak memakai APD secara lengkap 

sebanyak (22,2%) dikarenakan mereka 

tidak memahami betul apa kegunaan dan 

apa kerugian juga tidak memperhatikan 

pemakaian APD yang baik dan benar, 

sebaiknya meskipun hanya tammatan 

sekolah SD, SMP dan SMA karyawan 

harus lebih memperhatikan keselamatan 

diri mereka sendiri demi menghindari 

suatu kecelakaan yang tiba-tiba bisa 

terjadi menimpa diri sendiri.  
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Hubungan  Faktor Sikap dengan  

Pemakaian  APD di  Pabrik  Adolina 

Tahun 2016 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara faktor sikap dengan pemakaian 

APD. Dengan menggunakan Chi- 

square diperoleh P value sebesar 0.036 

(P value < α). Ada hubungan antara 

faktor sikap dengan pemakaian APD di 

Pabrik Adolina. 

Berdasarkan hasil penelitian Fairus 

(2014) pada pekerja bagian produksi di 

PT.Lembah Karet Padang menunjukkan 

pekerja yang tidak memakai APD saat 

bekerja (71,4 %), berumur tua (81,3%), 

berjenis kelamin laki-laki (93,6%), 

kurang baiknya pengetahuan pekerja 

(69,6%), pekerja bersikap negative 

(49,1%), masa pekerja lama (97,3%), 

pekerja yang merasa kurang sesuai 

dengan APD (77,7%), pekerja yang 

kurang nyaman dengan APD (65,2%), 

tidak diterapkan kebijakan APD (58%), 

dan tidak ada pengawasan (56,3%).  

Berdasarkan hasil penelitian 

Trisiani dkk (2012) di PT.Kertas 

Trimitra Mandiri Bojongsoang 

Kabupaten Bandung menunjukkan 

bahwa proporsi responden yang bersikap 

negative sebanyak 15 orang (51,7%) dan 

paling sedikit responden bersikap positif 

sebanyak 14 orang (48,3%). Sehingga 
terdapat hubungan antara sikap dengan 

perilaku pekerja terhadap penggunaan APD. 

Berdasarkan hasil penelitian 

Vondra (2015) bahwa proporsi 

karyawan menunjukkan pengetahuan 

responden tidak baik (52,5%) dan sikap 

responden negatif (55,0%). Hasil uji 

statistik menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan (p= 

0,002) dan sikap (p= 0,005) dengan 

penggunaan alat pelindung diri pada 

pekerja di unit kerja produksi 

pengecoran logam. 

Berdasarkan asumsi peneliti bahwa 

karyawan di Pabrik Kelapa Sawit  

Adolina bahwa masih banyak para 

karyawan memiliki sikap negative 

sebanyak 25 orang (39,7%) minoritas 

pada sikap positif sebanyak 16 orang 

(25,4%). Pada pemakaian APD tidak 

lengkap mayoritas sikap negative 

sebanyak 7 orang (11,1%) minoritas 

pada sikap positif sebanyak 15 orang 

(23,8%). Sikap karyawan yang negatife 

bisa membuat produktifitas mereka 

berkurang dikarenakan dengan sikap 

mereka yang negatife perilaku mereka 

terhadap pemakaian APD bisa hanya 

bersifat tidak diwajibkan untuk memakai 

APD tersebut, sehingga kemungkinan 

untuk tingkat kecelakaan diakibatkan 

sikap yang negatife dari seorang 

karyawan bisa meningkat. 

 

Hubungan  Faktor  Kondisi APD  

dengan  Pemakaian  APD di  Pabrik         

Adolina Tahun 2016 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara faktor kondisi APD dengan 

pemakaian APD. Dengan menggunakan 

Chi- square diperoleh P value sebesar 

0.036 (P value < α). Ada hubungan 

antara faktor kondisi APD dengan 

pemakaian APD di Pabrik Adolina. 

Berdasarkan hasil penelitian 

setyaningsih (2012) di PT.Suwastama 

Pabelan bahwa proporsi APD yang 

digunakan oleh pekerja dengan kondisi 

layak 51,58% dan 48,15% dengan APD 

tidak layak pakai, sedangkan untuk 

kelengkapan terdapat 79,63% terdapat 

APD yang lengkap dan sebesar 20,37% 

tidak memiliki kelengkapan komponen. 

Hasil uji statistic dan uji analisis 

koefisien kontingensi menunjukkan 

kondisi APD dengan implementasi 

pemakaian APD tidak terdapat 

hubungan dengan nilai p = 0,081 

sedangkan antara kelengkapan APD 

dengan implementasi pemakaian APD 

terdapat hubungan dengan nilai 0,000 

dan untuk kekuatan korelasinya adalah 

sedang yaitu dengan nilai r = 0,537.  

Berdasarkan asumsi peneliti 

proporsi dapat dilihat bahwa pemakaian 

APD lengkap mayoritas  pada kondisi 
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APD baik sebanyak 23 orang (36,5%) 

minoritas pada kondisi APD tidak baik 

sebanyak 18 orang (28,6%). Pada 

pemakaian APD tidak lengkap 

mayoritas kondisi APD tidak baik 

sebanyak 16 orang (25,4%) minoritas 

pada kondisi APD baik sebanyak 6 

orang (9,5%). Dengan kondisi APD 

yang sangat bagus kwalitasnya dapat 

mendukung kinerja dari setiap anggota 

karyawan nya masing-masing, tetapi 

jika masih terdapat APD yang sudah 

tidak layak digunakan di suatu 

perusahaan tersebut maka tingkat 

terjadinya kecelakaan bisa sangat 

meningkat di akibatkan dari APD yang 

sudah tidak layak dipakai lagi.  

 

Hubungan  Faktor  Pengawasan 

dengan  Pemakaian  APD di  Pabrik        

Adolina Tahun 2016.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara 

faktor pengawasan dengan pemakaian 

APD. Dengan menggunakan Chi- 

square diperoleh P value sebesar 0,026 

(P value < α). Ada hubungan antara 

faktor pengawasan dengan pemakaian 

APD di Pabrik Adolina. 

 Berdasarkan hasil penelitian 

Adhyan (2015) di PT.Sumbar Andalas 

Kencana Kabupaten Dharmasraya 

bahwa proporsi penelitian diperoleh 

bahwa sebesar 71,1% pekerja tidak 

menggunakan APD secara lengkap, 59% 

pekerja memiliki pengetahuan rendah, 

61,4% pekerja menyatakan sikap negatif 

terhadap penggunaan APD, dan 59% 

pekerja tidak dilakukan pengawasan 

terhadap penggunaan APD. Terdapat 

hubungan bermakna antara pengetahuan 

(p = 0,000), sikap (p = 0,000), dan 

pengawasan (p = 0,005) dengan 

penggunaan alat pelindung diri. 

Kesimpulan Terdapat hubungan antara 

pengetahuan, sikap, dan pengawasan 

dengan penggunaan alat pelindung diri  

pada pekerja panen sawit PT. Sumbar 

Andalas Kencana. Disarankan kepada 

perusahaan melakukan sosialisasi dan 

pemasangan poster tentang alat 

pelindung diri serta dapat melakukan 

pengawasan secara rutin terhadap 

pekerja terkait penggunaan alat 

pelindung diri. 

 Berdasarkan hasil penelitian 

Noviadry (2013) industry pengelasan 

informal Kelurahan Gondrong 

Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang 

berdasarkan penelitian didapatkan para 

pekerja di bengkel las yang mempunyai 

pengawasan dan menggunakan APD 

sebanyak 76,5%. Pekerja yang 

dibengkel las yang tidak mempunyai 

pengawasan namun tidak menggunakan 

APD sebanyak 23,5% pekerja yang 

bekerja di bengkel las yang tidak 

mempunyai pengawasan dan 

menggunakan APD sebanyak 37,9% 

sedangkan pekerja yang bekerja di 

bengkel las yang tidak mempunyai 

pengawasan dan tidak menggunakan 

APD sebanyak 62,1%. 

Menurut asumsi peneliti di Pabrik 

Kelapa Sawit Adolina dalam pemakaian 

APD lengkap mayoritas  pada 

pengawasan baik sebanyak 31 orang 

(49,2%) minoritas pada pengawasan 

tidak baik sebanyak 10 orang (15,9%). 

Pada pemakaian APD tidak lengkap 

mayoritas pengawasan tidak baik 

sebanyak 12 orang (19,0%) minoritas 

pada pengawasan baik sebanyak 10 

orang (15,9%). Pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak pabrik terhadap 

karyawan mereka dalam menggunakan 

APD harus lebih teliti karena jika tidak 

melakukan pengawasan ketat dalam 

pemakaian APD bisa terjadi kecelakaan 

kerja yang sangat tinggi diakibatkan 

kelalaian dari setiap karyawan yang 

tidak patuh dalam menggunakan APD 

untuk melindungi diri sendiri.  

 

Hubungan Faktor Lingkungan   

Sosial   dengan   Pemakaian  APD di   

Pabrik Adolina Tahun 2016.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara 

faktor lingkungan sosial dengan 
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pemakaian APD. Dengan menggunakan             

Chi- square diperoleh P value sebesar 

0,027 (P value < α). Ada hubungan 

antara faktor lingkungan sosial dengan 

pemakaian APD di Pabrik Adolina.  

Berdasarkan hasil penelitian 

Sumarna dkk (2013) di percetakan kota 

Makasar bahwa 31,5% operator 

percetakan tidak pernah menggunakan 

masker dan 59,6% operator yang tidak 

pernah menggunakan sarung tangan saat 

bekerja. Hasil uji korelasi spearman, 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

signifikan variabel pengetahuan dan 

persepsi terhadap penggunaan masker 

dan sarung tangan. Namun terdapat 

hubungan signifikan variabel motivasi 

(ρ=0,005), ketersediaan APD (ρ=0,000), 

kenyamanan APD (ρ=0,008), dan 

lingkungan sosial (ρ=0,000) dengan 

penggunaan masker. Dan terdapat pula 

hubungan signifikan antara ketersediaan 

APD (ρ=0,000), kenyamanan APD 

(ρ=0,016), dan lingkungan sosial 

(ρ=0,000) dengan penggunaan sarung 

tangan oleh operator percetakan Kota 

Makassar.   

Kelapa Sawit Adolina bahwa 

proporsi karyawan yang pemakaian 

APD lengkap mayoritas  pada 

lingkungan tidak baik  sebanyak 24 

orang (38,1%) minoritas pada 

lingkungan baik sebanyak 17 orang 

(27,0%). Pada pemakaian APD tidak 

lengkap mayoritas lingkungan tidak baik 

sebanyak 19 orang (30,2%) minoritas 

pada lingkungan baik sebanyak 3 orang 

(4,8%). Dengan keadaan lingkungan 

social ataupun lingkungan kerja disetiap 

perusahaan harus dengan suasana yang 

akrab baik dari hubungan atau 

komunikasi antara atasan dengan 

karyawan atau karyawan dengan 

karyawan sendiri, karena dengan 

lingkungan sosial atau lingkungan kerja 

yang positif bisa memberikan efek yang 

positif pula kepada seluruh karyawan  

diperusahaan atau di pabrik tersebut 

seperti dengan contoh bisa mengurangi 

tingkat kecelakaan kerja karena dengan 

suasana yang positif setiap karyawan 

bisa saling mengingatkan dalam 

menggunakan APD yang baik dan 

benar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada da nada hubungan antara 

pemakaian APD di Pabrik Kelapa Sawit 

Adolina Tahun 2016 yang dapat dilihat 

dari hasil sebagai berikut : 

1. Tidak ada hubungan antara faktor 

pengetahuan dengan pemakaian 

APD di Pabrik Kelapa Sawit 

Adolina dilihat dari nilai yang 

diperoleh P value sebesar 1.000 (P 

value > α) sehingga H0 diterima. 

2. Ada hubungan antara faktor sikap 

(p=0,036), faktor kondisi APD 

(p=0,036), faktor pengawasan 

(p=0,026), faktor lingkungan sosial 

(p=0,027) dengan pemakaian APD 

di Pabrik Kelapa Sawit Adolina (P 

value < α) H0 ditolak. 

Saran 

1. Diharapkan kepada manager dan 

pekerja di pabrik kelapa sawit 

Adolina lebih bekerja sama untuk 

berkomunikasi yang lebih bagus lagi 

dalam pemberitahuan untuk 

pemakaian ataupun penggunaan APD 

yang baik dan lengkap demi 

menghindari kecelakaan kerja yang 

terjadi kepada manajer maupun 

pekerja di pabrik kepala sawit 

Adolina itu sendiri. 

2. Diharapkan kepada seluruh pekerja 

dan staf lainnya harus dengan sikap 

positif dalam bekerja terutama selalu 

menggunakan APD yang lengkap 

dan memperhatikan kondisi APD itu 

sendiri. 
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