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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil penelitian  

1. Kondisi lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Aerofood ACS tepatnya di Banjar Klan 

Desa Tuban Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Perusahaan Aerofood 

ACS ini bekerja sama pihak hotel berbintang lima dengan jumlahnya lima yaitu 

hotel Rama Sanur, hotel Rimba, hotel Pullman, hotel Movenpick, dan hotel The 

Kuta Beach Herilage. Letak Usaha PT. Aerofood ACS tidak terlalu strategis 

karena terlalu jauh di dalam desa dan jauh dari jangkauan kota mudah dijangkau 

oleh masyarakat di sana, tapi tak kalah juga masyarakat luar tersebut sudah 

banyak mengetahui PT. Aerofood ACS.  

PT. Aerofood ACS ini didirikan pada tanggal 01 Januari 2014. Pada 

pengoperasian usaha ini, perusahaan memiliki jam kerja 24 jam dengan tiga sift 

kerja yaitu dari pukul 05.00 – 13.00 untuk sift pagi, dan dari pukul 13.00 – 23.00 

untuk sift sore serta pukul 23.00 – 05.00 untuk sift malam, seluruh tenaga kerja di 

perusahaan tersebut mendapat istirahat satu jam selama delapan jam kerja. 

Sehingga seluruh tenaga kerja memiliki jam kerja selama delapan jam satu 

hari pada dasarnya dalam melakukan pekerjaan ini tidak memerlukan latar 

belakang pendidikan yang khusus tetapi tenaga kerja yang perlu memilki 

ketrampilan, dimana dapat dilihat dari proses selama jam kerja berlangsung dan 

para tenaga kerja tersebut berasal dari berbagai daerah. Adapun jumlah tenaga 

kerja pada PT. Aerofood ACS pada saat dilakukan penelitian adalah sebanyak 153 
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pekerja tetapi peneliti mengambil sampel 61 pekerja. Dari segi pendidikan 

karyawan yang  lulusan SMP berjumlah 39 orang dan lulsan SMA berjumlah 22 

orang. Sedangkan dari segi kesehatan karyawan cukup baik serta ekonomi 

karyawan menengah kebawah dan sosial budaya sebagian besar memeluk agama 

Hindu, Kristen, dan Muslim. Pada proses produksinya dilakukan terhadap 

pencucian, penyetrikaan serta packing pakaian yang telah disetrika. 

2. Karakterisrik subjek penelitian 

Responden pada penelitian ini adalah tenaga kerja pada PT. Aerofood 

ACS di Banjar Klan Desa Tuban Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung 

tahun 2018. Seluruh tenaga kerja digunakan sebagai responden pada saat 

penelitian dilaksanakan yaitu sebanyak 61 responden. Berdasarkan data penelitian 

didapat data responden berdasarkan kelompok umur, 48% masuk dalam kelompok 

umur 18 - 30 tahun, 32% masuk dalam kelompok umur 31- 40 tahun dan 12% 

masuk dalam kelompok umur 41 – 50 tahun. Umur yang dimiliki tenaga kerja 

yaitu 18 – 30 tahun 48% responden. Menurut Tarwaka 2004, umur seorang 

berbanding lurus dengan kapasitas fisik sampai batas tertentu dan mencapai 

puncaknya pada umur 25 tahun. Pada umur 50 – 60 tahun kekuatan otot akan 

menurun hingga 25%, bertambahnya umur seoramg maka akan mengalami 

penurunan produktivitas kerja akibat dari penurunan fungsi otot, penglihatan, 

pendengaran, kecepatan membedakan sesuatu, membuat keputusan dan 

kemampuan mengingat jangka pendek.  

Tingkat pendidikan harus selalu dikembangkan baik melalui jalur 

pendidikan formal maupun informal. Karena setiap penggunaan teknologi hanya 

akan dapat kita kuasai dengan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang 
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handal (Tarwaka, 2004). Pendidikan seseorang mempengaruhi cara berpikir dalam 

menghadapi pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan  besar 

kemungkinan tenaga kerja dapat bekerja dan melaksanakan pekerjaannya. Data 

responden berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 31 responden terakhir sampai 

SMP dan 30 responden terakhir sampai SMA. Maka rendah tingkat pendidikan 

berarti semakin minim pengetahuan khususnya penggunaan APD sebagai 

alternative sederhana dalam pen gendalian bahaya. 

Data responden berdasarkan lama bekerja 19% responden masuk dalam 

kelompok lama bekerja 5 tahun, 16%, responden dalam kelompok lama bekerja 4 

tahun, 16% responden dalam kelompok lama bekerja 3 tahun, 16% responden 

dalam kelopok lama bekerja 2 tahun dan 32% responden dalam kelompok lama 

bekerja 1 tahun. Lama bekerja sangat berpengaruh dalam pengalaman kerja untuk 

pengetahuan kondisi kejadian dan hambatan yang ada diligkungan kerja seperti 

bahaya yang ada pada tempat kerja. Tenga kerja yang mempunyai masa kerja 

akan lebih terampil dan berpengalaman didalam mengerjakan pekerjaannya 

sehingga hasil dan keamaan bekerja lebih baik.  

Adapun karasteristik responden dapat dijelaskan secara rinci pada tabel 

berikut : 

Distribusi berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dibawah responden yang 

bekerja di PT. Aerofood ACS berusia antara 18 – 30 tahun yaitu sebanyak 30 

(48%)  
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Tabel 2. 

Presentase responden berdasarka kelompok umur 

 

No 

Kelompok Umur 

(Tahun) N % 

1 18 - 30 Tahun 29 47,54 

2 31 - 40 Tahun 20 32,79 

3 41 - 50 Tahun 12 19,67 

Total 61 100 

 

Disribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 3, 

dijelaskan responden dengan tingkat pendidikan sampai pendidikan terakhir SMP 

yaitu sebanyak 32 responden. 

Tabel 3. 

Presentase responden berdasarkan tingkat pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden % 

1 Tidak Sekolah 0 0 

2 SD 0 0 

3 SMP 31 50,81 

4 SMA 30 49,18 

5 Perguruan Tinggi 0 0 

Jumlah 61 100 

 

Distribusi responden berdasarkan lama bekerja dapat dijelaskan dan dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4. 

Presentase responden berdasarkan lama bekerja 

 

No Lama Bekerja (Tahun) N % 

1 5 Tahun 12 19,67 

2 4 Tahun 10 16,39 

3 3 Tahun 10 16,39 

4 2 Tahun 10 16,39 

5 1 Tahun 19 31,14 

Jumlah 61 100 
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3. Hasil pengamatan dan analisis data terhadap responden berdasarkan 

variabel penelitian 

a. Identifikasi pengetahuan kerja 

Berdasarkan idenfikasi pengetahuan kerja yang terjadi di PT. Aerofood 

ACS, observasi pada tenaga kerja dan dilingkungan perusahaan untuk kategori 

bahaya tinggi sebanyak 2 (22,22%) dan bahaya rendah sebanyak 7  (77,77%) 

Tabel 5. 

Presentase hasil identifikasi pengetahuan kerja 

 

No 

 

Identifikasi Pengetahuan Kerja 

 

Jumlah Pertanyaan 

N % 

1 Bahaya Tinggi 2 22,22% 

2 Bahaya Rendah 7 77,77% 

Jumlah 9 100% 

 

b. Identifikasi sikap pekerja 

Untuk identifikasi sikap pekerja peneliti menggunakan lembar observasi 

yaitu berjumlah 12 pertanyaan yang berkaitan dengan bahaya yang ada 

dilingkungan tempat kerja PT. Aerofood ACS. Melakukan observasi atau 

langsung melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui sikap pekerja 

yang mungkin terjadi dilingkungan kerja yaitu pada setiap pekerja dan proses 

kerja. Upaya sikap pekerja yang dilakukan peneliti dapat di jelasakan pada tabel 6 

Tabel 6. 

Distribusi identifikasi sikap pekerja 

No 

 

Identifikasi Sikap Pekerja 

 

Jumlah Pertanyaan 

N % 

1 Setuju 9 75 

2 Tidak Setuju 3 25 

Jumlah 12 100 
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B. Pembahasan  

1. Penggunaan APD 

Penggunaan APD merupakan tahap akhir dari metode pengendalian 

kecelakaan maupun akibat kerja. Meskipun demikian, penggunaan APD akan 

menjadi sangat penting apabila pengendalian secara teknis dan administratif telah 

dilakukan secara maksimal namun potensi resiko masih tergolong tinggi. 

Besarnya manfaat dari APD ini pada saat bekerja tidak menjamin semua pekerja 

akan memakai karena ternyata masih banyak juga pekerja yang tidak 

menggunakannya. Alat pelindung diri sudah lazim digunakan oleh pekerja, namun 

pada kenyataannya belum semua pekerja menggunakan sebagaimana seharusnya, 

keaktifan penggunaan alat pelindung diri adalah terbentuk dari para tenaga kerja. 

APD sangat penting digunakan karena merupakan alternative terakhir 

dalam upaya perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja, padahal di tempat 

kerja sudah disediakan alat pelindung diri (APD). Jenis-jenis APD yang 

disediakan di PT. Aerofood ACS seperti masker, slop tangan, sepatu bood, dan 

helm. Namun pada saat langsung kelapangan yaitu pada saat penelitian dilakukan 

terlihat responden menggunakan baju yang digunakanya untuk mrnutupi hidung 

dari paparan uap setrika saat melakukan penyetrikaan. Tenaga kerja saja  yang 

menggunakan masker.  

Menurut (Suma’mur, 1996). pencegahan kecelakaan kerja dengan 

menggunakan APD masih mempunyai kelemahan antara lain : 

a. Kemampuan perlindungan tidak sempurna karena kesalahan dalam pemilihan 

APD 
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b. Kemampuan perlindungan tidak sempurna karena cara pemakaian yang salah 

c. Kemampuan perlindungan tidak sempurna karena APD rusak atau tidak 

memenuhi spesifikasi yang ditentukan 

d. Kegagalan perlindungan APD karena dipakai saat rusak 

2. Identifikasi pengetahuan pekerja 

Dari hasil yang telah diteliti pengetahuan tenaga kerja dapat dikategorikan 

sangat baik atau bahaya rendah (77,77%), karena dari semua kuesioner yang telah 

dibagikan pada umumnya tenaga kerja menjawab pertanyaan dengan benar. Jika 

dibandingkan dari hasil yang telah diteliti  pengetahuan tenaga kerja dapat 

dikategorikan tidak baik atau bahaya tinggi (22,22%) karena dari semua kuisioner 

yang telah dibagikan pada umumnya pekerja menjawab pertanyaan dengan salah.  

Indentifikasi pengetahuan pekerja adalah suatu kondisi atau keadaan pada 

suatu proses, alat, mesin, bahan atau cara kerja yang secara intrisik atau alamiah 

dapat menjadi luka, cindera bahkan kematian pada manusia serta menimbulkan 

kerusakan alat pada lingkungan. Dilihat dari hasil pengamatan menggunakan 

lembar observasi yaitu identifikasi bahaya kerja yang bisa terjadi di lingkungan 

industri perusahaan PT.Aerofood ACS yaitu analisis data observasi terhadap 

pengetahuan untuk kategori bahaya rendah (77,77%). Pegamatan dilakukan 

dengan cara menggunakan lembar observasi, dimana peneliti menlakukan 

pengamatan di perusahaan serta mengamati secara langsung keadaan lingkungan 

kerjanya berpotensi bahaya dan menyebabkan kecelakaan pada pekerja yang 

bekerja di perusahaan tersebut. Seperti menlakukan pengamatan atau observasi 

pengetahuan pada lingkungan kerja dapat berasal atau bersumber dari berbagai 

faktor antara lain : 
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a. Faktor lingkungan yaitu potensi bahaya yang berasal dari atau berada 

didalam lingkungan , yang bisa bersumber dari proses produksi termasuk 

bahan baku baik hasil produk maupun hasil akhir seperti : 

b. Faktor lingungan fisik yaitu pencahayaan menrupakan suatu aspek 

lingkungan yang penting bagi keselamatan.  

Beberapa peneliti membuktikan bahwa pencahayaan yang tepat dan sesuia 

dengan pekerja akan dapat menghasilkan produksi yang maksimal dapat 

mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. 

Kebisingan ditempat kerja dapat berpengaruh pekerja karena kebisingan 

dapat menimbulkan gangguan perasaan, gangguan komunikasi sehingga 

menyebabkan salah pengertian, tidak mendengarkan isyarat yang 

diberikan, hal ini dapat berakibat terjadinya kecelakaan akibat kerja 

disamping itu juga kebisingan dapat menyebabkan hilangnya pendengaran 

sementara atau menetap. Nilai ambang batas kebisingan adalah 85 dB 

untuk 8 jam kerja sehari atau 40 jam dalam seminggu.  

c. Faktor manusia yaitu dimana manusia adalah atau menrupakan 

mengeluarkan potensi bahaya yang cukup besar terutama apabila 

manusian yang memerlukan pekerjaan yang tidak berada dalam kondisi 

yang prima, baik fisik maupun kondisi seperti : 

1. Umur mempunyai pengaruh yang penting terhadap kejadian 

kecelakaan akibat kerja. Golongan umur tua mempunyai kecenrungan 

yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja 

dibandingkan dengan golongan umur muda karena umur muda 

mempunyai reaksi dari kegiatan yang lebih tinggi. Namun umur muda 
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pun sering pula mengalami kasus kecelakaan akibat kerja, hal ini 

karena kecerobohan dan sikap suka tergesa-gesa. Banyak alas an 

mengapa tenaga kerja golongan umur muda mempunyai 

kecenderungan untuk mempunyai kecelakaan akibat kerja lebih tinggi 

dibandingkan dengan golongan yang lebih tua. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingginya kejadian kecelakaan akibat kerja pada 

golongan umur muda antara lain karena kurang perhatian, kurang di 

siplin, cenderung mengikuti kata hati, ceroboh, dan tergesa-gesa 

2. Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh dalam pola piker 

seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang di percayakan 

kepadanya, selain itu pendidikan akan mempegaruhi tingkat 

penyerapan terhadap pelatihan yang diberikan dalam rangka pekerjaan 

dan keselamatan kerja. Hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat 

pendidikan dengan lapangan yang tersedia bahwa pekerjaan dengan 

tingkat pendidkan rendah, seperti sekolah dasar bahkan tidak perna 

sekolah akan bekerja di lapangan  yang mengandalkan fisik. Hal ini 

dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja karena beban fisik 

yang berat dapat mengakibatkan kelelahan yang menrupakan salah 1 

faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan akibat kerja. 

Pendidikan adalah pendidikan formal yang di peroleh dan ini sangat 

mempengaruhi perilaku pekerja.  

3. Pengalaman bekerja menrupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

terjadinya kecelakaan akibat kerja. Berdasarkan berbagai penelitian 

dengan meningginya pengalaman dan ketrampilan akan disertai 
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dengan penurunan angka kecelakaan akibat kerja. Kewaspadaan 

terhadap kecelakaan akibat kerja bertambah baik sejalan dengan 

pertambahan usia dan lamanya bekerja dan lamanya bekerja di tempat 

kerja yang bersangkutan ( Triwibowo Phuspandani,2013 )  

3. Identifikasi sikap pekerja  

Hasil penelitian yang telah dilakukan, tenaga kerja memiliki sikap yang 

sangat baik atau setuju (75%) hal itu dapat diketahui dari hasil kuesioner yang 

telah dibagikan kepada responden, tenaga kerja sudah menjawab pertnyaan 

dengan benar dan baik walaupun masih ada sekitar (25%) yang tidak 

menjawab dengan tidak baik.  

Sikap dapat mempengaruhi kebutuhan pekerja karena sikap 

menrupakan suatu reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu simulasi atau obyek, manifestasi sikap itu tidak dapat langsung 

dilihat tetapi hanya dapat menafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang 

tertutup, sikap secara nyata dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi 

yang bersifat emosional terhadap simulasi social. Sikap mempunyai 3 

komponen pokok yaitu kepercayaan terhadap suatu obyek, kehidupan 

emosional atau evaluasi terhadap suatub obyek dan kecendurungan untuk 

bertindak. Respoden akan menyakini dan memikirkan obyek yang suatu 

obyek yang kemudian responden akan menilai obyek tersebut dan pada 

akhirnya responden akan menlakukan tindakan atau perilaku terbuka dan 

akhirnya timbulah kebutuhan akan APD (Notoatmodjo,2007 ).  

Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan 

faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, anatara lain adalah 
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fasilitas. Disamping fasilitas juga di perlukan faktor dukungan (support) dari 

pihak lain misalnya dalam keluarga mendukung memakai APD lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


