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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 1.                       Tidak diteliti 

                      2.                        Diteliti 

Laundry  

Pengelola  

Karyawan  

Pengetahuan  

1. Fungsi menggunakan 

APD 

2. Jenis APD 

3. Cara penggunaan 

APD 

4. Dampak penggunaan 

APD 
Penggunaan APD 

Kurang = 0 - 3  

Sedang = 4 - 8 

Baik = 9 - 12 

Sikap  

1. Sikap menggunakan 

APD 

2. Membersihkan APD 

3. Menjaga personel 

hygien 
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Alat  Pelindung  Diri  (APD)  adalah  alat-alat  atau  perlengkapan  

yang  wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja 

saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko 

kecelakaan kerja. Alat-alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan harus sesuai 

dengan potensi bahaya dan resiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi 

pekerja sebagai penggunanya. Sikap merupakan kesadaran dan kecenderungan 

untuk berbuat. Seorang tenaga kerja yang memiliki sikap baik diartikan sebagai 

seorang tenaga kerja yang memiliki kesadaran untuk berbuat baik selama berada 

di tempat kerja, dari sikap tersebut dapat berkembang menjadi sikap selamat yang 

lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk selalu memeperhatikan 

keselamatan di tempat kerja. 

B. Definisi operasional variabel 

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

imformasi tentang hal tersebut,kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono,2012), 

dalam penelitian ini adapun variabel yang diteliti yaitu variabel pengetahuan dan 

sikappekerja pengelolaan penggunaan alat pelindung diri. 
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2. Defenisi operasional variabel 

Tabel 1 

Defenisi operasional variabel 

Variabel  Defenisi  Cara pengamatan Skala data 

1 2 3 4 

Tingkat 

pengetahuan 

tentang APd 

Pemahaman   karyawan 

tentang APD seperti :  

1. Fungsi penggunaa 

APD 

2. Jenis APD 

3. Cara penggunaan 

APD 

4. Dampak tidak 

menggunakan APD 

Dengan cara 

memberikan 

pertanyaan dalam 

bentuk kuisioner pada 

karyawan dengan 

melakukan wawancara 

Nominal dengan 

sakala : 

1. 0 – 3 “tidak 

Bagus” 

2. 4 – 8 “bagus” 

Sikap tentang 

APD 

Reaksi atau proses yang 

dilakukan pada 

karyawan tentang 

penggunaan APD 

seperti : 

1. Sikap menggunakan 

APD 

2. Membersihkan 

APD 

3. Menjaga personal 

hygiene 

Dengan cara observasi 

dan memberikan 

pertanyaan dalam 

bentuk kuisioner pada 

karyawan dengan 

melakukan wawancara 

Ordinal dengan 

skala :  

1. 0 – 4 “tidak 

setuju” 

2. 4 – 8 “Ragu-

ragu” 

3. 9 – 12 “setuju” 

 

 


