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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pegertian Alat Pelindung Diri 

Alat pelindung diri merupakan suatu cara yang digunakan dalam sebuah 

kegiatan salah satunya di Laundry. Paparan dan resiko bahaya yang ada di tempat 

kerja tidak selalu dapat dihindari, Sehingga APD perlu digunakan bagi para 

pekerja. 

Adapun pengertian alat pelindung diri menurut A.M Sugeng Budianto, (2005) 

yang dimaksud alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga 

kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi atau 

bahaya atau kecelakaan kerja. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat pelindung diri 

(APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan 

risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di 

sekelilingnya. 

B. Fungsi dan Jenis Alat Pelindung Diri 

Alat Pelindung Diri (APD)sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/VII/2010. 

1. Alat pelindung kepala (helm) 

a. Fungsi 

Alat pelindung kepala (helm) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk 

melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam 
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atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi 

panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu 

yang ekstrim. 

b. Jenis 

Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (safety helmet), topi atau 

tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain. 

2. Alat pelindung mata dan muka 

a. Fungsi 

Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk 

melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel- 

partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, 

panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun 

yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau 

benda tajam. 

b. Jenis 

Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman (spectacles), 

goggles, tameng muka (face shield), masker selam, tameng muka dan kacamata 

pengaman dalam kesatuan (full face masker). 

3. Alat pelindung telinga 

a. Fungsi 

Alat  pelindung  telinga  adalah  alat  pelindung  yang  berfungsi  untuk 

melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. 

b. Jenis 
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Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan penutup 

telinga (ear muff). 

4. Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya 

a. Fungsi 

Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang 

berfungsi  untuk  melindungi  organ  pernapasan  dengan  cara menyalurkan udara 

bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro- organisme, 

partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/ fume, dan sebagainya. 

b. Jenis 

Jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri dari masker, 

respirator, katrit, kanister, Re-breather, Airline respirator, Continues Air Supply 

Machine=Air Hose Mask Respirator, tangki selam dan regulator (Self-Contained 

Underwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus 

(SCBA), dan emergency breathing apparatus. 

5. Alat pelindung tangan 

a. Fungsi 

Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk 

melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, 

radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, 

pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik. 

b. Jenis 
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Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, 

kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan 

kimia 

6. Alat pelindung kaki 

a. Fungsi 

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau 

berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas 

atau  dingin,  uap  panas,  terpajan  suhu  yang  ekstrim,  terkena  bahan  kimia 

berbahaya dan jasad renik, tergelincir. 

b. Jenis 

Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, 

pengecoran  logam,  industri,  kontruksi  bangunan,  pekerjaan  yang  berpotensi 

bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia 

dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-lain. 

7. Pakaian pelindung 

a. Fungsi 

Pakaian  pelindung  berfungsi  untuk  melindungi  badan  sebagian  atau seluruh 

bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan  api  

dan  benda-benda  panas,  percikan  bahan-bahan  kimia,  cairan  dan logam 

panas, uap panas, benturan (impact) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, 

radiasi, binatang, mikro-organisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan 

lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur. 
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b. Jenis 

Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (Vests), celemek (Apron/Coveralls), 

Jacket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan. 

 

C. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian APD 

Dalam penggunaan APD ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

pemakainya yaitu: 

1. Pengujian mutu 

Alat  pelindung  diri  harus  memenuhi  standar  yang  telah  ditentukan  untuk 

menjamin bahwa alat pelindung diri akan memberikan perlindungan sesuai yang 

diharapkan.  Semua  alat  pelindung  diri  sebelum  dipasarkan  harus  diuji  lebih 

dahulu mutunya. 

2. Cara pemakaian yang benar 

Sekalipun APD disediakan oleh perusahaan, alat-alat ini tidak akan memberikan 

manfaat yang maksimal bila cara memakainya tidak benar. Masker baik untuk 

dikenalan tapi kurang baik apabila terlalu lama. Bukalah masker anda setiap 2 jam 

sekali untuk memberikan relaksasi pada otot bagian muka atau apabila 

memungkinkan keluar dari ruangan tempat bekerja selama kurang lebih 5 menit 

untuk melepas masker tersebut. 

D. Syarat syarat APD 

Keselamatan kerja adalah merupakan sarana untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan  kerja  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  yang  berupa  luka/cidera, 



11 

 

cacat atau kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan / mesin dan 

lingkungan secara luas (Tarwaka, 2008). 

Adapun syarat-syarat APD yang dapat dipakai dan efektif dalam penggunaan dan 

pemeliharaan APD sebagai berikut : 

1.   Alat  pelindung  diri  harus  mampu  memberikan  perlindungan  efektif  pada 

pekerja atas potensi bahaya yang dihadapi di tempat kerja. 

2.   Alat pelindung diri mempunyai berat yang seringan mungkin, nyaman dipakai 

dan tidak merupakan beban tambahan bagi pemakaiannya. 

3.   Bentuk cukup menarik, sehingga pekerja tidak malu memakainya. 

4.   Tidak   menimbulkan   gangguan   kepada   pemakainya, baik   karena   jenis 

bahayanya maupun kenyamanan dalam pemakaian. 

5.   Mudah untuk dipakai dan dilepas kembali 

6.   Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran dan pernapasan serta gangguan 

kesehatan lainnya pada waktu dipakai dalam waktu yang cukup lama 

7.   Tidak mengurangi persepsi sensori dalam menerima tanda-tanda peringatan 

8.   Mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan 

9.   Alat pelindung diri yang dipilih harus sesuai standar yang ditetapkan 

E.   Pemeliharaan dan penyimpanan APD 

Secara prinsip pemeliharaan APD dapat dilakukan dengan cara 

1.   Penjemuran  di  panas  matahari  untuk  menghilangkan  bau  dan  mencegah 

tumbuhnya jamur dan bakteri. 

2.   Pencucian  dengan  air  sabun  untuk  plindung  diri  seperti  helm,  kacamata, 

earplug yang terbuat dari karet, sarung tangan kain/kulit/karet dan lain-lain 
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3.   Penggantian cartirgde atau canister pada respirator setelah dipakai beberapa 

kali. 

Untuk  penyimpanan APD diperlukan adanya beberapa syarat yaitu: 

 
a. Tempat penyimpanan yang bebas dari debu, kotoran, dan tidak terlalu 

lembab, serta terhindar dari gigitan binatang. 

b. Penyimpanan  harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  mudah  diambil  

dan dijangkau oleh pekerja dan diupayakan disimpan di almari khusus APD. 

 


