
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran lokasi penelitian 

UD. Taru Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan kayu. Sesuai 

dengan sumber daya, pengalaman dan keahlian yang dimiliki, maka perusahaan 

mengambil segmen pasar utama yaitu bidang kerajinan.   

UD Taru lestari terletak di Banjar Sekar Kangin, Desa Sidakarya, Kecamatan 

Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2007 dengan jumlah 

pekerja yaitu 13 orang pekerja. 

Adapun bagian-bagian pekerjaan yang terdapat pada perusahaan pengerajin kayu 

UD Taru Lestari yaitu sebagai berikut: 

a. Manager sebanyak 1 orang yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi setiap 

pekerjaan dan barang yang keluar masuk ke perusahaan  

b. Pekerja pengerajin sebanyak 10 orang yang bertugas sebagai pengerajin atau orang 

yang membuat kerajinan kayu seperti : lemari, meja, kusen, dll. 

c. Sopir sebanyak 2 orang dengan yang bertugas untuk mengantarkan pesanan kerajinan 

kayu. selain itu supir juga bertugas mengambil bahan kayu ke tempat penjualan kayu.  

 

 

 

 

2. Karakteristik subyek penelitian 



Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja pengerajin kayu di UD Taru 

Lestari dengan jumlah responden yaitu sebanyak 10 orang pekerja pengerajin kayu. 

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Umur Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui umur yang 

dimiliki oleh subyek penelitian yaitu berumur antara 26 sampai dengan 55 tahun. Umur 

yang dimiliki oleh subyek penelitian termasuk dalam usia produktif. Adapun karakteristik 

berdasarkan umur pekerja pengerajin kayu UD Taru Lestari seperti pada tabel 2 berikut :  

Tabel 2 

Distribusi Responden Berdasarkan Umur di UD Taru Lestari tahun 2018 

 

Umur Jumlah (N) Persentase (%) 

26 –35 

36 – 45 

46 – 55 

5 

1 

4 

50  

10  

40  

Total 10 100  

 

Berdasarkan Tabel 2 umur pekerja pengerajin kayu yang tertinggi berada pada umur 

26 – 35 tahun yaitu mencapai 5 orang ( 50%), dan yang terendah pada umur 36 – 45 yaitu 

1 orang ( 10%).  

b. Masa Kerja Responden 

Berdasarkan hasil penelitian distribusi masa kerja pengerajin kayu UD Taru Lestari 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut :  

 

Tabel 3 

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja di UD Taru Lestari tahun 2018 

 

Masa Kerja (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

≤ 10 

> 10 

4 

6 

40 

60 



Jumlah 10 100 

   

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui masa kerja pekerja pengerajin kayu UD Taru 

Lestari yang bekerja ≤ 10 tahun sebanyak 4 (40%) orang dan ≥ 10 tahun sebanyak 6 (60%) 

orang.  

c. Pendidikan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian distribusi pendidikan pekerja pengerajin kayu UD Taru 

Lestari dapat dilihat pada tabel 4 berikut :  

Tabel 4 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan di UD Taru Lestari tahun 2018 

 

Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

SD 

SMP 

SMA 

2 

4 

4 

20  

40  

40 

Jumlah 10 100  

 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui pendidikan yang dimiliki pekerja pengerajin 

kayu UD Taru Lestari yaitu paling banyak tamat SMP sebanyak 4 orang (40%) dan SMA 

sebanyak 4 orang (40%) . Sedangkan yang tamat SD sebanyak 2 orang (20%) . 

3. Tingkat Pengetahuan Pekerja Pengerajin Kayu 

Pengukuran tingkat pengetahuan ini dilakukan pada pekerja pengerajin kayu yaitu 

dengan mengukur tingkat pengetahuan responden tentang K3 yang diperoleh dari jawaban 

responden pada kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan responden 

dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu baik, cukup baik, dan tidak baik. Hasil penelitian 

kuisioner tingkat pengetahuan pekerja pengerajin kayu UD Taru Lestari dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut :  



Tabel 5 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan di  

UD Taru Lestari tahun 2018  

Tingkat pengetahuan Distribusi 

Jumlah (N) Persentase (%) 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

3 

5 

2 

30 

50 

20 

Total 10 100 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa 10 pekerja pengerajin kayu UD Taru Lestari 

sebanyak 5 orang  (50%)  orang memiliki pengetahuan yang cukup baik dan 3 (30%) 

orang yang memiliki pengetahuan baik tentang alat pelindung diri , jenis – jenis , dan 

kegunaanya. Dan sebanyak 2 orang (20%) dalam kategori tidak baik . karena tidak 

mengetahui jenis – jenis alat pelindung diri cara penggunaan APD dan dampak yang 

ditimbulkan akibat tidak menggunakan APD.    

4. Tingkat Perilaku Pekerja Pengerajin Kayu 

Pengukuran perilaku dalam penelitian ini dilakukan pada pekerja pengerajin kayu 

UD Taru Lestari dengan mengukur menggunakan kuisioner tentang perilaku responden 

tentang K3 dan diperoleh jawaban atas pertanyaan pada kuisioner. Berdasarkan hasil 

penelitian perilaku dibagi menjadi tiga kategori yaitu baik, cukup baik, dan tidak baik. 

Hasi pengamatan observasi penelitian dapat dilihat pada tabel 6 berikut :  

Tabel 6 

Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku di UD Taru Lestari tahun 2018 

 

Tingkat perilaku  Distribusi 

Jumlah (N) Persentase (%) 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik  

0 

7 

3 

0  

70  

30  

Total 10 100  

 



Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa dari 10 pekerja pengerajin kayu 

sebanyak 7 (70%) orang dalam kategori cukup sedangkan 3 (30%) orang dalam kategori 

tidak baik , dikarenakan para pekerja pengerajin kayu masih belum memakai APD yang 

lengkap hanya memakai seadanya seperti baju kerja, sedangkan APD lainnya tidak dipakai 

alat pelindung kepala, mata, tangan, dan lain – lain.  

 

 

 

 

 

B. Pembahasan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui umur responden yang paling 

muda adalah 26 tahun dan yang paling tua adalah 55 tahun. Dari data umur tersebut 

menjelaskan bahwa paling banyak responden penelitian berumur antara 26-35 tahun.Umur 

mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik,mental, kemauan kerja, dan 

tanggung jawab seseorang. Menurut teori psikologi perkembangan pekerja, umur dapat 

digolongkan menjadi dewasa awal dan dewasa lanjut. Umur pekerja dewasa awal 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 umur dewasa lanjut akan 

mengalami kebebasan dalam kehidupan bersosialisasi, kewajiban-kewajiban pekerja 

dewasa lanjut akan berkurang terhadap kehidupan bersama.Masa dewasa di bagi menjadi 

dewasa awal adalah usia 18-40 tahun dan dewasa lanjut usia 41-60 tahun sedangkan lansia 

adalah di atas 60 tahun (Khamdani, 2009). 



Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui masa kerja responden dengan 

masa kerja ≤10 tahun sebanyak 4 orang dan masa kerja ≥10 sebanyak 6 orang . Masa kerja 

merupakan keseluruhan pelajaran yang di petik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa 

yang dilalui dalam perjalanan hidupnya. Makin lama tenaga kerja bekerja, makin banyak 

pengalaman yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan. Sebaliknya makin singkat 

masa kerja, maka makin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja banyak 

memberikan keahliandan ketrampilan kerja, sebaliknya terbatasnya pengalaman kerja 

mengakibatkan tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki makin rendah.Tenaga kerja 

baru biasanya belum mengetahui secara mendalam seluk beluk pekerjaan dan 

keselamatannya. Selain itu, mereka sering mementingkan dahulu selesainya sejumlah 

pekerjaan tertentu yang diberikan kepada mereka,sehingga keselamatan tidak cukup 

mendapatkan perhatian (Khamdani, 2009). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui tingkat pendidikan SMA dan 

SMP paling banyak. Pendidikan dapat memberikan pengaruh besar dalam membuka 

wawasan dan pemahaman terhadap nilai baru yang ada di lingkungannya. Seseorang 

dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah untuk memahami perubahan yang 

terjadi di lingkungannya dan orang tersebut akan menyerap perubahan tersebut apabila 

merasa bermanfaat bagi dirinya. Seseorang yang pernah mengenyam pendidikan formal 

akan lebih mudah menerima dan mengerti tentang pesan-pesan kesehatan melalui 

penyuluhan maupun media masa (Khamdani, 2009). 

a. Pengetahuan Responden 

Penelitian dengan menggunakan kuisioner pada 10 responden dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan untuk pengukuran tingkat pengetahuan. Setiap 

pertanyaan dengan jawaban “Ya” diberi skor 1 dan jawaban “Tidak” diberi skor 0. 

Terdapat skor tertinggi yaitu 15 apabila responden menjawab semua pertanyaan di jawab 



dengan jawaban “Ya” dan skor terendah yaitu 0 apabila responden menjawab semua 

pertanyaan dengan jawaban “Tidak”.  Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa skor 

tertinggi untuk penilaian tingkat pengetahuan yaitu 5 tertinggi dan skor terendah yaitu 2. 

Hasil tersebut menggambarkan tingkat pengetahuan responden tergolong cukup 

baik. Namun pemahaman responden tentang K3 masih kurang dan belum bisa memahami 

bahaya dan dampak dari tidak menerapkan K3 di perusahaan. Dampak dari tidak 

menerapkan K3 yaitu terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.  

b. Perilaku Responden 

Penelitian dengan yang dilakukan pada 10 responden dengan menggunakan 

kuisioner sebanyak 15 pertanyaan untuk mengukur sikap responden tentang K3. Setiap 

pertanyaan dengan jawaban “Ya” diberi skor 1 dan jawaban “Tidak” diberi skor 0. 

Terdapat skor tertinggi yaitu 15 apabila responden menjawab pertanyaan dengan jawaban 

“Ya” dan skor 0 apabila responden menjawab semua pertanyaan dengan jawaban “Tidak”. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat responden dengan skor tertinggi yaitu 7 dan skor 

terendah yaitu 0.  

Penggunaan APD yaitu pada waktu bekerja pada pekerjaan yang seharusnya memakai 

alat pelindung diri. Misalnya masker pada lingkungan kerja berdebu, Selain itu faktor 

kebiasaan juga sangat berpengaruh dalam penggunaan APD, sebaiknya para pihak 

pengelola dari pengerajin kayu tersebut lebih memperhatikan keadaan pekerja pengerajin 

kayu tersebut agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja 

pengerajin kayu tersebut. Agar perilaku pekerja pengerajin kayu mau menggunakan alat 

pelindung diri dengan lengkap maka perlu diadakannya penyuluhan oleh petugas terkait 

tentang penggunaan APD dan cara pemakaiaannya serta dampak yang di akibatkan bila 

tidak menggunaan APD di wilayah tersebut sehingga masyarakat dan pekerja mau 

menggunakan APD lengkap pada saat bekerja dan membiasakan diri dalam menggunakan 



alat pelindung diri yang lengkap agar nyaman dalam bekerja dan tidak membahayakan 

keselamatan pekerja.   


