
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

  Desa Pesedahan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. 

Desa Pesedahan terdiri dari dua Banjar, yaitu Banjar Kanginan dan Banjar Kauhan. 

Adapun jumlah penduduk di Desa Pesedahan adalah sebanyak 1.926 jiwa (Profil 

Desa Pesedahan, 2016). 

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pesedahan seperti organisasi 

pemuda, organisasi profesi, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), lembaga adat dalam 

penyelesaian konflik warga. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 

memberdayakan dan mensejahterakan keluarga di Desa Pesedahan melakukan 

gotong royong, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan 

keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, pelestarian 

lingkungan hidup dan perencanaan kesehatan (Profil Desa Pesedahan, 2016). 

2. Karakteristik subyek penelitian 

  Adapun obyek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan peternakan 

ayam pada peternakan ayam A dan B di Banjar Kanginan, Desa Pesedahan, 

Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jumlah karyawan peternakan ayam 

yang diteliti sebanyak 30 orang. Adapun karakteristik penelitian berdasarkan jenis 

kelamin karyawan peternakan ayam seperti pada Tabel 2 berikut : 

 

 

 

 

   



 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Karyawan Peternakan 

Ayam Di Banjar Kanginan Desa Pesedahan Tahun 2018 

 

Jenis Kelamin Jumlah (N) Persentase (%) 

Laki-laki 22 73,33 

Perempuan 8 26,66 

Total 30 100 

 

 

Berdasarkan tabel diatas jenis kelamin karyawan peternakan yang tertinggi berada pada 

jenis kelamin laki-laki yaitu mencapai 22 orang (73,33%).  

 Adapun karakteristik penelitian berdasarkan umur peternak seperti pada tabel 3 

berikut : 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Karyawan Peternakan Ayam Di 

Banjar Kanginan Desa Pesedahan Tahun 2018 

 

Umur Jumlah (N) Persentase (%) 

20-40 8 26,66 

41-60 16 53,33 

61-80 6 20 

Total 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas umur karyawan peternakan ayam yang tertinggi berada pada 

umur 41-60 tahun yang mencapai 16 orang (53,33%).  

 Adapun karakteristik penelitian berdasarkan pendidikan terakhir karyawan 

peternakan ayam seperti pada tabel 4 berikut : 

 

 

 

 



 

Tabel 4 

Distribusi  Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan 

Peternakan Ayam Di Banjar Kanginan Desa Pesedahan Tahun 2018 

 

Pendidikan Terakhir Jumlah (N) Persentase (%) 

SD 11 36,66 

SMP 17 56,66 

SMA 2 6,66 

Total 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas pendidikan terakhir peternak yang tertinggi berada pada 

pendidikan SMP yaitu mencapai 17 orang (56,66%).  

 

3. Hasil penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan karyawan peternakan 

ayam tentang penggunaan masker di Banjar Kanginan Desa Pesedahan 

 

   Berdasarkan hasil pengamatan tingkat pengetahuan yang dilakukan dari 30 

karyawan peternakan ayam, sebanyak 30 orang (100%) dalam kategori baik karena 

sudah mengetahui alat pelindung diri berupa masker dan kegunaannya, mengetahui cara 

menggunakan alat pelindung diri masker. 

4. Hasil penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan karyawan peternakan 

ayam tentang penggunaan handscoon di Banjar Kanginan Desa Pesedahan 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan tingkat pengetahuan yang dilakukan dari 30 

karyawan peternakan ayam, sebanyak 30 orang (100%) dalam kategori buruk karena 

belum mengetahui alat pelindung diri berupa handscoon, kegunaannya dan cara 

menggunakan alat pelindung diri handscoon. 

5. Hasil penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan karyawan peternakan 

ayam tentang penggunaan sepatu boots di Banjar Kanginan, Desa Pesedahan 

 

  Berdasarkan hasil pengamatan tingkat pengetahuan yang dilakukan dari 30 

karyawan peternakan ayam, sebanyak 30 orang (100%) dalam kategori baik karena 



 

sudah mengetahui alat pelindung diri berupa sepatu boots dan kegunaannya, mengetahui 

cara menggunakan alat pelindung diri sepatu boots. 

6.  Hasil penelitian berdasarkan perilaku karyawan peternakan ayam dalam 

penggunaan masker di Banjar Kanginan Desa Pesedahan 

 

  Hasil pengamatan observasi perilaku karyawan peternakan ayam dalam 

penggunaan masker di Banjar Kanginan, Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, 

Kabupaten Karangasem mendapatkan hasil seperti tabel 5 berikut : 

Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Perilaku Karyawan Peternakan Ayam Dalam Penggunaan Masker 

Di Banjar Kanginan Desa Pesedahan 

 

Perilaku Jumlah (N) Persentase (%) 

Baik 15 50 

Sedang - - 

Buruk 15 50 

Total 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas tabel dapat dilihat bahwa dari 30 karyawan peternakan ayam, 

sebanyak 15 orang (50%) dalam kategori baik karena karyawan sudah menggunakan 

APD berupa masker sedangkan sebanyak 15 orang (50%) dalam kategori buruk karena 

karyawan peternakan ayam tidak menggunakan APD berupa masker. 

7. Hasil penelitian berdasarkan perilaku karyawan peternakan ayam dalam 

penggunaan handscoon di Banjar Kanginan Desa Pesedahan 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan tingkat pengetahuan yang dilakukan dari 30 

karyawan peternakan ayam, sebanyak 30 orang (100%) dalam kategori buruk karena 

100% karyawan tidak menggunakan APD berupa handscoon. 

 

 



 

8. Hasil penelitian berdasarkan perilaku karyawan peternakan ayam dalam 

penggunaan sepatu boots di Banjar Kanginan Desa Pesedahan 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan observasi tingkat pengetahuan yang dilakukan dari 

30 karyawan peternakan ayam, sebanyak 30 orang (100%) termasuk kategori buruk 

karena karyawan tidak menggunakan APD berupa sepatu boots. 

 

B. Pembahasan 

a. Tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam tentang penggunaan 

masker 

 

  Pencemaran udara adalah masuknya zat pencemar (berbentuk gas-gas dan 

partakel kecil) ke dalam udara. Makanan ternak yang tertiup angin akan dapat 

menimbulkan pencemaran yaitu dengan menimbulkan pencemaran yaitu dengan 

menimbulkan debu. Penyakit akibat debu dapat mengganggu pernafasan manusia 

seperti sesak nafas, Efek pencemaran udara terhadap saluran pernafasan dapat 

menyebabkan terjadinya hal-hal sebagai berikut (Mukono, 2003) : 

1. Iritasi pada saluran pernafasan. 

2. Peningkatan produksi lender dapat menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. 

3. Rusaknya sel pembunuh bakteri di saluran pernafasan. 

4. Akibat dari hal tersebut, akan menyebabkan terjadinya kesulitan bernafas sehingga 

benda asing termasuk bakteri/mikroorganisme lain tidak dapat dikeluarkan dari 

saluran pernafasan dan akan memudahkan terjadinya infeksi saluran pernafasan. 

   Karyawan peternakan ayam sudah mengetahui pentingnya menggunakan alat 

pelindung diri seperti masker pada waktu melakukan aktivitas di kandang ayam. 

Pelindung wajah merupakan suatu pelindung yang terbuat dari bahan transparan dan 

terikat menggantung di kepala juga dapat dinaikkan maupun diturunkan dengan mudah. 



 

Pentingnya penggunaan masker pada saat melakukan aktivitas di kandang ayam untuk 

mencegah terjadinya penularan penyakit infeksi melalui saluran pernapasan (Kemenkes 

RI, 2011).  

b. Tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam tentang penggunaan 

handscoon 

 

  Penggunaan pelindung tangan  (handscoon)sangat penting untuk melindungi 

tangan karyawan peternakan ayam dari bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, 

terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik pada saat melakukan aktivitas di 

kandang ayam (PER.08/MEN/VII/2010).   

  Karyawan peternakan ayam tidak mengetahui pentingnya menggunakan alat 

pelindung diri seperti handscoon pada waktu melakukan aktivitas di kandang ayam. 

Dengan mempunyai pengetahuan yang kurang karyawan peternakan ayam tidak 

mengetahui bagaimana melindungi tangan dari kuman yang dapat menyebabkan 

penyakit dan kontak langsung dengan kotoran ayam (Notoatmodjo, 2007).  

c. Tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam tentang penggunaan sepatu 

boots 

 

  Karyawan peternakan ayam sudah mengetahui pentingnya menggunakan alat 

pelindung diri seperti sepatu boots pada waktu melakukan aktivitas di kandang ayam. 

Dengan mempunyai pengetahuan yang baik karyawan peternakan ayam dapat 

mengetahui bagaimana pentingnya penggunaan alat pelindung kaki untuk melindungi 

kaki dari kuman, paparan langsung kotoran ayam  yang dapat menyebabkan penyakit 

pada tubuh karyawan peternakan ayam, serta melindungi kaki dari tertimpa atau 

berbenturan dengan benda-benda berat dan tertusuk benda tajam 

(PER.08/MEN/VII/2010). 



 

  Selama ini sudah pernah dilaksanakannya penyuluhan sebanyak sekali oleh 

petugas Puskesmas tentang alat pelindung diri kepada peternak ayam di Banjar 

Kanginan , Desa Pesedahan. Agar pengetahuan karyawan peternakan ayam lebih luas 

dan mengetahui pentingnya dalam penggunaan APD perlu diadakan lagi penyuluhan 

tentang dampak jika tidak menggunakan APD yang lengkap di Banjar Kanginan, Desa 

Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Pemberian motivasi dan 

semangat kepada karyawan peternakan ayam dengan memberikan bantuan alat 

pelindung diri berupa masker, handscoon dan sepatu boots kepada karyawan peternakan 

ayam. 

d. Perilaku karyawan peternakan ayam dalam penggunaan masker 

  Pentingnya penggunaan masker oleh karyawan peternakan ayam pada saat 

melakukan aktivitas di kandang ayam seringkali diabaikan.  Hal itu menyebabkan 

karyawan peternakan ayam mudah terpapar debu dan terkena penyakit pernapasan 

(Hiday, 2013). Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari 30 karyawan peternakan 

ayam sebanyak 15 orang (50%) dalam kategori baik, sebanyak 15 orang (50%) dalam 

kategori buruk. Sebanyak 15 orang menggunakan masker, mengganti masker setelah 

digunakan dan memakai masker yang layak pakai/tidak rusak. Sedangkan sebanyak 15 

orang tidak menggunakan masker.  

 Alat pelindung diri seperti masker sangat diperlukan oleh karyawan peternakan 

ayam agar tidak kontak langsung dengan debu makanan ayam dan kotoran ayam. Alat 

pelindung diri seperti masker digunakan untuk melindungi hidung dari bau dan debu 

(Rachman, 2003).  

e. Perilaku karyawan peternakan ayam dalam penggunaan handscoon 



 

  Penggunaan alat pelindung tangan  (handscoon) belum diketahui fungsinya oleh 

karyawan peternakan ayam, oleh karena itu sebanyak 30 orang (100%) karyawan 

peternakan ayam tidak menggunakan handscoon. 

 Alat pelindung diri seperti handscoon sangat penting untuk melindungi tangan 

kontak langsung dengan kuman yang disebabkan oleh kotoran ayam 

(PER.08/MEN/VII/2010). 

f. Perilaku karyawan peternakan ayam dalam penggunaan sepatu boots 

 Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari 30 karyawan peternakan ayam, 

sebanyak 30 orang (100%) karyawan peternakan ayam dalam kategori buruk, karena 

tidak menggunakan sepatu boots pada saat melakukan aktivitas di kandang ayam. Alat 

pelindung diri seperti sepatu boots untuk melindungi kaki kontak langsung dengan 

kuman yang disebabkan oleh kotoran ayam dan melindungi kaki dari benda tajam 

(PER.08/MEN/VII/2010). 

 Walaupun karyawan peternakan ayam sudah mengetahui pentingnya penggunaan 

APD seperti masker dan sepatu boots dalam melakukan aktivitas di kandang ayam, 

tetapi sebanyak 15 orang hanya memakai APD seperti masker, sedangkan sebanyak 15 

orang lainnya tidak memakai masker, handscoon dan sepatu boots. Pemakaian APD 

yang belum lengkap dari karyawan peternakan ayam disebabkan karena karyawan 

peternakan ayam malas menggunakan APD karena tidak terbiasa. Tujuan pemakaian 

alat pelindung diri ditempat kerja adalah untuk melindungi pekerja dari berbagai macam 

bahaya (hazards) selama melakukan pekerjaan (Muchson, 2002). Sebaiknya seluruh 

karyawan peternakan ayam menggunakan APD yang lengkap seperti masker, 

handscoon dan sepatu boots pada saat melakukan aktivitas di kandang ayam dan 

mengetahui kegunaan dari APD.  



 

 Agar perilaku karyawan peternakan ayam mau menggunakan alat pelindung diri 

maka perlu diadakan penyuluhan lagi tentang pentingnya penggunaan APD dan cara 

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

Karangasem. Selain itu, disarankan oleh petugas Puskesmas kepada karyawan 

peternakan ayam bertahap untuk menggunakan alat pelindung diri yang lengkap agar  

terbiasa dalam menggunakan alat pelindung diri dan nyaman dalam penggunaannya. 

 


