
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt 

behavior). Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca. Maka dari itu yang dimaksud perilaku 

manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati 

langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar , (Notoatmodjo, 2007). 

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, 

benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, 

panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Usaha 

peternakan ini ini mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya 

permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberikan 

keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan terhadap 

masyarakat di pedesaan pada wilayah Indonesia (UU No 18 tahun 2009). 

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu perangkat yang digunakan 

oleh pekerja demi melindungi dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja 

yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Penggunaan APD oleh pekerja 



 

pada saat bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya 

di tempat kerja (Tarwaka, 2008). 

Melakukan aktifitas dalam kegiatan sehari-hari, kita sering tidak 

mengetahui akan adanya resiko kecelakaan pada diri kita sendiri ataupun 

terkontaminasi dari kotoran yang dapat menimbulkan penyakit, baik di lingkungan 

rumah terutama pada peternak ayam. Banyak sekali masyarakat yang belum 

menyadari akan hal ini, termasuk di Indonesia. Masyarakat tidak menghiraukan 

faktor-faktor tertentu karena mereka tidak tahu bahaya bagi kesehatannya sendiri. 

Perlu adanya cara untuk mencegah penularan penyakit pada saat mengurus 

peternakan. Selain memberikan pengertian kepada masyarakat, tentu diperlukan 

alat penunjang untuk mengurangi resiko terjadi kontaminasi seperti APD 

(Soeharsono, 2002). 

Berdasarkan penelitian awal, dari 15 peternakan ayam yang ada hanya 

diteliti 2 peternakan ayam dengan jumlah karyawan sebanyak 30 karyawan 

peternakan ayam di Desa Pesedahan pada saat melakukan aktivitas di kandang 

ayam karena tidak memakai APD yang lengkap. Dari 30 karyawan yang ada, 

sebanyak 15 karyawan hanya menggunakan masker dan 15 karyawan lainnya tidak 

menggunakan masker. Akibatnya 15 karyawan setiap selesai melakukan aktifitas 

di kandang ayam, mengalami batuk-batuk dan sesak nafas. Selain itu 30 karyawan 

tersebut juga tidak menggunakan handscoon atau sarung tangan dan tidak 

menggunakan sepatu boots. Sebanyak 10 karyawan juga mengaku pernah 

terpeleset sebanyak 5 kali karena pada saat melakukan aktivitas , peternak hanya 

menggunakan sandal jepit dan tidak menggunakan sepatu boots. Pakaian kerja 

karyawan biasanya dipakai dua/tiga kali, hal tersebut mengakibatkan karyawan 



 

mengalami gatal-gatal. Penelitian ini dilakukan khususnya pada peternakan A dan 

B di Banjar Kanginan, Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten 

Karangasem, dengan populasi karyawan peternakan ayam yaitu 30 karyawan. 

Diambil 2 peternakan tersebut karena karyawan peternakan ayam pada peternakan 

tersebut tidak menggunakan APD yang lengkap. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Karyawan Peternakan 

Ayam Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri di Banjar Kanginan Desa Pesedahan 

Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Karyawan 

Peternakan Ayam Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri di Banjar Kanginan  

Desa Pesedahan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2018”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku karyawan 

peternakan ayam dalam penggunaan APD di Banjar Kanginan, Desa Pesedahan, 

Kabupaten Karangasem. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam 

tentang penggunaan masker. 



 

b. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam 

tentang penggunaan sepatu boots. 

c. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam 

tentang penggunaan handscoon. 

d. Mengetahui gambaran perilaku karyawan peternakan ayam tentang 

penggunaan masker. 

e. Mengetahui gambaran perilaku karyawan peternakan ayam tentang 

penggunaan sepatu boots.  

f. Mengetahui gambaran perilaku karyawan peternakan ayam tentang 

penggunaan handscoon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Menambah pengetahuan bagi karyawan peternakan ayam tentang 

penggunaan APD. 

b. Pembelajaran bagi masyarakat dalam upaya mengurangi penyakit atau 

dampak yang timbul akibat penggunaan APD. 

2. Manfaat teoritis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dibidang 

penggunaan APD karyawan peternakan ayam. 

 


