
Lampiran 1 

Lembar kuisioner 

Gambaran pengetahuan dan sikap karyawan tentang penggunaan alat pelindung 

diri (APD) 

1. Nama    : 

2. Alamat    : 

3. Jenis kelamin  : 

4. Umur    : 

5. Pendidikan terakhir  : 

 

a. Pengetahuan  

No Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan 

alat pelindung diri 

  

2 Apakah anda mengetahui fungsi dari APD   

3 Apakah anda mengetahui apa saja dampak dari tidak 

memakai APD 

  

4 Apakah anda menggunakan APD pada saat melakuka 

kegiatan sebagai karyawan 

  

5  Apakah APD tersebut sudah sesuai dengan 

kebutuhan perlindungan diri anda 

  

6 Apakah anda mengetahui jenis-jenis dari APD   

7 Apakah anda mengetahui cara menggunakan APD   

8 Apakah anda mengetahui syarat-syarat dari 

penggunaan APD 

  

9 Apakah anda mengetahui penyakit apa saja yang 

ditimbulkan akibat tidak menggunakan APD 

  

 

b. Sikap  

No Sikap Jawaban 

S TS 

1 Apakah anda bersedia menggunakan alat pelindung 

wajah  

  

2 Menurut anda alat pelindung diri dapat mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja  

  

3 Pada tempat yang terpapar detergen perlu 

menggunakan APD 

  

4 Bagaimana pendapat anda jika sesorang menyatakan 

bahawa APD dapat digunakan untuk mrlindungi diri 

dari bahaya kecelakaan kerja 

  



5 Menggunakan pakaian pelindung masker, dan sarung 

tangan untuk menjamin dalam keselamatan bekerja 

  

6 Bagaimana pendapat anda tidak menggunakan alat 

pelindung diri pada saat melakukan kegiatan 

penyetrikaan 

  

7 Bagaimana pendapat anda jika seseorang menyatakan 

bahwa penyakit akibat kerja khususnya gangguan 

pernapasan diakibatkan oleh uap pada saat 

melakukan penyetrikaan 

  

8 Dalam melakukan kegiatan di laudry perlu 

menggunakan sarung tangan, sepatu boot, dan alat 

pelindung kepala 

  

9 Bagaiaman pendapat anda jika seseorang menyatakan 

bahwa perlindungan hidung dari paparan uap 

sebagian digunakan alat pelindung wajah  

  

10 Menurut anda dalam bekerja dengan terpaparnya uap 

tanpa menggunakan APD  

  

11 Bagaiamana pendapat anda jika seseorang 

menyatakan bahwa menggunakan alat penutup 

hidung maka pernapasan anda akan terlindungi dari 

penyakit 

  

12 Memakai alat pelindung diri pernapasan pada saat 

melakukan kegiatan penyitrakaan bermanfaat bagi 

tenaga kerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Dokumentasi 

 

  

Peneliti melakuakan wawancara dengan karyawan di PT. Aerofood ACS  

 


