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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1. Keselamatan kerja  

Keselamatan kerja adalah suatu keadaan terhindar dari bahaya selama 

melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan 

proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara 

melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus 

dilakukan selama bekerja. (Ramlan et al., 2018) Unsur-unsur penunjang 

keselamatan kerja adalah sebagai berikut (Darmawi, 2013):  

a.  Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja. 

b. Adanya kesadaran dalpam menjaga keamanan dan kesehatan kerja  

c. Teliti dalam bekerja  

d. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan 

kerja. 

2. Kesehatan kerja 

Ilmu Kesehatan Kerja adalah bagian dari Ilmu Kesehatan Masyarakat yang 

sejak awal bertujuan mencegah kematian dini dan penyakit dengan menerapkan 

ilmu pengetahuan pencegahan penyakit. (Ramlan et al., 2018). Ilmu Kesehatan 

Masyarakat sangat memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan derajat 

kesehatan dan kapasitas kerja, dengan menerapkan ilmu pengetahuan promosi 

kesehatan. Ilmu Kesehatan Kerja bertujuan melindungi (proteksi) pekerja dari 



8 
 

penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya 

(Kurniawidjaja, 2010). 

Defenisi Kesehatan kerja menurut Komisi Gabungan ILO/WHO dalam 

Kesehatan Kerja pada tahun 1950 yang disempurnakan pada sesi ke 12 tahun 

1995 adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, 

mental dan kesejahteraan sosial semua pekerjaan yang setinggi-tingginya. 

Mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, 

melindungi pekerjaan dari factor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan, 

penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja disesuaikan 

dengan kapabilitas fisiologi dan psikologinya, dan disimpulkan sebagai adaptasi 

pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia dan setiap manusia kepada 

pekerjaannya.tujuan dari  Kesehatan Kerja yaitu:  

a. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas 

kerjanya, 

b. Perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi 

keselamatan dan Kesehatan Kerja 

c. Pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja ke arah yang 

mendukung Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan meningkatkan kondisi 

sosial yang positif dan operasi yang lancar dan dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan (Widjayakusuma, 2010).  

Menurut Armanda (2006) dalam (Kani et al., 2013) Keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk 

menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja 

pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju 
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masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah 

suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan 

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.  

3. Bahaya dan risiko di tempat kerja 

Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang 

berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau 

gangguan lainnya. Bahaya merupakan sifat yang melekat (inherent) dan menjadi 

bagian dari suatu zat, sistem, kondisi atau peralatan sedangkan risiko merupakan 

hasil dari peluang terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dengan besar 

dampak atau kerugian yang dapat timbul dari kejadian tersebut. (Ramlan et al., 

2018) Bahaya dan risiko yang ada di PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal 

Manggis yaitu: 

a. Bahaya mekanis bersumber dari peralatan mekanis atau benda bergerak dengan 

gaya mekanik baik yang digerakkan secara manual maupun dengan penggerak. 

Contoh risiko kecelakaan kerja yaitu: bagian yang bergerak pada mesin 

mengandung bahaya seperti gerakan menjepit, menekan dan bentuk gerakan 

lainnya. Gerakan mekanis ini dapat menimbulkan cedera atau kerusakan seperti 

tersayat, terjepit dll 

b. Bahaya listrik adalah sumber bahaya yang berasal dari energi listrik. Energi 

listrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya. Contoh risiko kecelakaan kerja 

yaitu: kebakaran, sengatan listrik, dan hubungan singkat. Banyak bahaya listrik 

yang ditemukan di lingkungan kerja, baik dari jaringan listrik, maupun 

peralatan kerja atau mesin yang menggunakan energi listrik.  
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c. Bahaya kimiawi mengandung berbagai potensi bahaya sesuai dengan sifat dan 

kandungannya. Banyak kecelakaan terjadi akibat bahaya kimiawi. Contoh 

risiko kecelakaan kerja yaitu: Iritasi, oleh bahan kimia, Kebakaran dan 

peledakan. Beberapa jenis bahan kimia memiliki sifat mudah terbakar dan 

meledak misalnya golongan senyawa hidrokarbon seperti minyak tanah, 

premium, LPG dan lainnya. 

d. Bahaya fisik yang berasal dari faktor fisik yaitu: getaran, suhu panas dan uap 

panas BBM 

B. Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan adalah informasi yang sudah diproses dan diorganisasikan 

untuk mendapatkan pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang telah 

terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis 

tertentu. Pengetahuan bisa juga kita artikan sebagai gejalan yang ditemui dan 

didapatkan manusia lewat pengamatan akal. Pada saat seseorang menggunakan 

akal budinya untuk dapat mengenali suatu kondisi tertentu yang belum pernah 

dirasakan sebelumnya itu bisa memunculkan sebuah pengetahuan. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2002) 

Menurut Notoatmodjo (2012) Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini 

terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. 

Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yakni, indera pendengaran, 

penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Sebagian pengetahuan manusia 

didapat melalui mata dan telinga. 
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Pengetahuan juga dapat didefinisikan penggabungan data dan informasi. 

Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang dilihat 

berdasarkan sudut pandang tertentu. Menurut (Efraim Turban, Aronson, & Liang, 

2004) dalam (Yossy, 2020) terdapat hubungan antara data, informasi dan 

pengetahuan. Data adalah koleksi dari fakta-fakta, pengukuran, dan statistik. 

Informasi adalah data yang terorganisir dan terproses dengan akurat. Pengetahuan 

adalah infomasi yang bernilai relevan secara kontekstual dan dapat dikerjakan.   

2. Tingkatan pengetahuan 

Tingkatan pengetahuan. Pada kenyataannya, pengetahuan dapat dibagi 

menjadi beberapa tingkatan atau level. Menurut Notoatmodjo, (2012) Persepsi 

manusia terhadap suatu objek menghasilkan pengetahuan. Ada enam tingkatan 

pengetahuan atau kognitif manusia yang sangat penting dalam membentuk 

perilaku manusia yaitu  

a. Tahu (know)  

Memikirkan kembali (recall) suatu substansi atau seluruh bahan dan 

rangsangan yang spesifik yang telah diterima dan dipelajari sebelumnya. 

Kemampuan ini disebut tahu. 

b. Memahami (comprehension)  

Pemahaman yang dibutuhkan dalam menjelaskan dan menginterpretasikan 

secara baik dan benar mengenai materi sebuah objek yang dilihat dan telah 

dipelajari. Kemampuan ini disebut memahami.  

c. Aplikasi (aplication)  
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Menggunakan dan mengaplikasikan materi berupa hukum-hukum, metode, 

prinsip dalam suatu konteks yang telah disimak pada keadaan atau konteks 

yang terjadi secara nyata. Kemampuan ini disebut aplikasi. 

d. Analisis (analysis)  

Suatu bahan atau substansi yang terdapat pada elemen-elemen yang terdapat di 

dalam satu wadah yang kemudian akan saling dijabarkan dan dikaitkan. 

Kemampuan ini disebut analisis.  

e. Sintesis (synthesis)  

Suatu bentuk keseluruhan yang baru kemudian disusun dan dihubungkan ke 

dalam bagian-bagian yang utuh. Kemampuan ini disebut sintesis. 

f. Evaluasi (evaluation)  

Suatu materi atau objek dinilai dan dilakukan justifikasi agar pengkajian dan 

pendalaman memiliki bukti dalam perilaku yang langgeng terdapat kesadaran 

akan pengetahuan. Kemampuan ini disebut evaluasi. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan yaitu: 

a. Faktor Internal  

1) Pendidikan  

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seorang terhadap perkembangan 

orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk 

berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 

Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi, umumnya makin tinggi 

pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi.  
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2) Pekerjaan  

Pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang 

kehidupannya dan kehidupan keluarga. Pekerjaan bukanlah sumber 

kesenangan, tetapi lebih banyak merupakan cara mencari nafkah yang 

membosankan, berulang dan banyak tantangan. Sedangkan bekerja umumnya 

merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu yang bekerja 

akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan pengetahuan keluarga. 

3) Umur  

Umur mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia makin bertambah pula daya tangkap dan pola pikir, sehingga 

pengetahuan yang diperoleh semakin membaik.  

4) Informasi Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal dan non formal 

dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate inpact) sehingga 

menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan.  

b. Faktor eksternal  

1) Sosial budaya  

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan 

bertambah pengetahuan walaupun tidak melakukannya. 

2) Ekonomi  

Dalam memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, keluarga 

dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibandingkan dengan status 

ekonomi rendah. Hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi yang 

termasuk dalam kebutuhan sekunder.  
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3) Lingkungan  

Lingkungan sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan dengan cara mengulangi kembali pengetahauan yang 

diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. 

4. Cara mengukur pengetahuan  

Pengetahuan dapat diukur dengan melalui wawancara atau angket yang 

menanyakan tentang isi materi suatu obyek yang ingin diukur dari subyek 

penelitian atau responden (Notoatmodjo, 2012). 

C. Sikap 

1. Pengertian sikap 

Sikap adalah istilah dalam bidang psikologi yang berhubungan dengan 

kognisi dan perilaku. Isti lah sikap dalam bahasa Inggris disebut Attitude. Attitude 

adalah cara menanggapi suatu rangsangan. Kecenderungan untuk bereaksi 

terhadap suatu stimulus atau situasi yang terjadi. sikap pada dasarnya merupakan 

hasil dari proses sosialisasi dan interaksi seseorang dengan lingkungannya, yang 

merupakan perwujudan dari pikiran, perasaan seseorang serta penilaian terhadap 

obyek, yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, pendapat dan keyakinan 

dan gagasan-gagasan terhadap suatu obyek sehingga menghasilkan suatu 

kecenderungan untuk bertindak pada suatu obyek. Dengan demikian sikap adalah 

kecenderungan individu menanggapi secara positif atau negatif terhadap obyek 

sikap ditinjau dari dimensi kognisi, afeksi dan konasi.(Suharyat, 2009) 

2. Tingkatan sikap  

Sikap terdiri dari 4 tingkatan (Notoatmodjo, 2003) yaitu:  

a. Menerima (receiving)  
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Menerima yaitu bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang 

diberikan (obyek). 

b. Merespon (responding)  

Memberikan jawaban ketika ditanya, melakukan tugas yang diberikan 

merupakan ekspresi sikap karena dengan upaya menjawab pertanyaan atau 

melakukan tugas yang diberikan. Tidak masalah apakah pekerjaan itu baik atau 

buruk, orang itu menerima gagasan itu. 

c. Menghargai (valuing)  

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain 

terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

d. Bertanggung jawab (responsible)  

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala 

resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. 

3. Komponen sikap 

Sikap memiliki 3 komponen menurut (Morgan dan King, 1975; Krech dan 

Ballacy, 1963, Howard dan Kendler 1974, Gerungan, 2000) dalam (Suharyat, 

2009) Yaitu:  

a. Komponen kognitif   

Komponen kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian 

individu terhadap obyek atau subyek. Informasi yang masuk ke dalam otak 

manusia, melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai 

baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang 

telah ada di dalam otak manusia. Nilai - nilai baru yang diyakini benar, baik, 
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indah, dan sebagainya, pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau 

komponen afektif dari sikap individu. 

b. Komponen afektif 

Komponen afektif dapat dikatakan sebagai perasaan (emosi) individu terhadap 

obyek atau subyek, yang sejalan dengan hasil penilaiannya.  

c. Komponen konatif (kecenderungan)  

Kecendrungan Bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk 

melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. Sikap 

seseorang terhadap suatu objek atau subjek dapat positif atau negatif. 

Manifestasikan sikap terlihat dari tanggapan seseorang apakah ia menerima 

atau menolak, setuju atau tidak setuju terhadap objek atau subjek. 

Komponen sikap berkaitan satu dengan yang lainnya. Komponen kognitif, 

afektif, dan kecenderungan bertindak menumbuhkan sikap individu. Dari 

manapun kita memulai dalam analisis sikap, ketiga komponen tersebut tetap 

dalam ikatan satu sistem. Sikap individu sangat erat kaitannya dengan perilaku 

mereka. Jika faktor sikap telah mempengaruhi ataupun menumbuhkan sikap 

seseorang, maka antara sikap dan perilaku adalah konsisten, sebagaimana yang 

dikemukan oleh Krech dan Ballacy, Morgan King, dan Howard.(Suharyat, 2009) 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap  

Menurut Azwar (2016), sikap terbentuk dari interaksi sosial yang dialami 

oleh seorang individu. Faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi sikap 

manusia adalah  

a. Pengalaman pribadi  
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Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus 

meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk 

apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan 

faktor emosional.  

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. 

Seorang individu memiliki pemikiran yang berbeda dan sama dengan orang 

lain tetapi kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 

berafilisasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang 

dianggap penting.  

c. Pengaruh kebudayaan  

Kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai 

masalah. Kebudayaan telah mewarnai berbagai sikap anggota masyarakatnya, 

karena kebudayaanlah yang memberi corak pengalaman individu-individu 

didalam masyarakat.  

d. Media massa  

Dalam pemberitaan media masa, berita yang seharusnya aktual disampaikan 

secara obyektif cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisannya, akibatnya 

berpengaruh terhadap sikap.  

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama Konsep moral dan ajaran dari 

lembaga pendidikan dan agama sangat menentukan sistem pemikiran suatu 

indivudu untuk berubah menjadi lebih baik  

f. Pengaruh faktor emosional  
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Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari adanya emosi yang 

berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk 

mekanisme pertahanan terhadap ego.  

5. Cara mengukur sikap 

Sikap dapat diukur langsung dengan cara mengadakan pertanyaan mengenai 

pendapat atau menyatakan sesuatu mengenai objek yang diperhatikan. 

Pengukuran tidak langsung dengan cara menanyakan pendapat responden 

terhadap pernyataan-pernyataan hipotesis melalui kuesioner (Notoatmodjo, 2012). 

D. Perilaku 

1. Pengertian perilaku 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi 

seseorang (individu) terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam agama perilaku 

yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ke 

dunia, yaitu untuk menghambakan diri kepada tuhanya (Suharyat, 2009). 

Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi 

manusia dengan lingkunganya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap 

dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap 

stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmodjo, 2010). 

Perilaku yaitu suatu respon seseorang yang dikarenakan adanya 

stimulus/rangsangan dari luar (Notoatmodjo, 2012b)  

2. Bentuk perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2012), ada dua bentuk perilaku, yaitu: 

a. Bentuk pasif  
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Bentuk pasif adalah respons internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia 

dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya berpikir, 

tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Misalnya mengetahui bahaya 

merokok tapi masih merokok, maka bentuk sikap seperti ini bersifat 

terselubung (convert behavior).  

b. Bentuk aktif  

Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu dapat diobservasi atau dilihat secara 

langsung. Perilaku yang sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata, misalnya 

membaca buku pelajaran, berhenti merokok, dan selalu memeriksakan 

kehamilan bagi ibu hamil, maka bentuk sikap seperti ini disebut (overt 

behavior). 

3. Faktor yang mempengaruhi perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2012), Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

ada 3 yaitu :  

a. Faktor predisposisi (disposing factor) Faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, 

nilai-nilai, dan tradisi.  

b. Faktor permungkin/penunjang (enabling factor) Faktor yang memungkinkan 

atau yang memfasilitasi perilaku dan tindakan yang dimaksud adalah fasilitas, 

sarana, dan prasarana. 

c. Faktor penguat (reinforcing factor) Faktor yang mendorong atau memperkuat 

terjadinya perilaku. Faktor ini terwujud dalam sikap dan perilaku petugas 

kesehatan atau petugas lainnya yang merupakan kelompok referensi dari 

perilaku masyarakat 
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4. Cara mengukur perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2003) Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara 

tidak langsung dengan wawancara terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

Pengukuran juga dapat dilakukan secara langsung dengan mengobservasi tindakan 

responden. 

E. Alat Pelindung Diri (APD) 

1. Pengertian alat pelindung diri (APD) 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia, Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri yang 

selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk 

melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh 

dari potensi bahaya di tempat kerja. Perlindungan keselamatan pekerja melalui 

upaya teknis pengamanan tempat, mesin, peralatan, dan lingkungan kerja wajib 

diutamakan.  

Menurut (Tarwaka, 2014) dalam (Hidayati, 2019) Alat Pelindung Diri 

(APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk 

melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari kemungkinan adanya papaaran 

potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Penggunaan APD merupakan suatu tindakan untuk menggunakan alat 

keselamatan yang bertujuan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh pekerja 

dari bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Fungsi APD hanya untuk 

mengurangi akibat dari kecelakaan, bukan untuk mencegah kecelakaan kerja 

sehingga apabila penggunaan APD tidak tepat atau diabaikan, maka akibat dari 
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kecelakaan kerja yang terjadi bisa lebih fatal dibandingkan dengan apabila 

penggunaan APD telah sesuai. 

Alat pelindung haruslah enak dipakai, tidak mengggangu kerja dan 

memberikan perlindungan yang efektif. Pakaian kerja harus dianggap suatu alat 

perlindungan terhadap bahaya kecelakaan. Pakaian pekerja pria yang bekerja 

melayani mesin seharusnya berlengan pendek, pas (tidak longgar) pada dada atau 

punggung, tidak berdasi dan tidak ada lipatan atau pun kerutan yang mungkin 

mendatangkan bahaya. Wanita sebaiknya memakai celana panjang, jala atau ikat 

rambut, baju yang pas dan tidak mengenakan perhiasaan. Pakaian kerja sintetis 

hanya baik terhadap bahan kimia korosif, tetapi justru berbahaya pada lingkungan 

kerja dengan bahan yang dapat meledak oleh aliran listrik statis (Suma’mur, 

2014). 

2. Syarat alat pelindung diri (APD) 

Menurut (Tarwaka, 2008) dalam (Sari, 2010) syarat-syarat APD agar dapat 

dipakai dan efektif dalam penggunaan dan pemiliharaan APD sebagai berikut :  

a. Alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan efektif pada 

pekerja atas potensi bahaya yang dihadapi di tempat kerja.  

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

dan tidak merupakan beban tambahan bagi pemakainya.  Bentuk cukup 

menarik, sehingga pekerja tidak malu memakainya.  

c. Tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya, baik karena jenis 

bahayanya maupun kenyamanan dalam pemakaian.  

d. Mudah untuk dipakai dan dilepas kembali.  



22 
 

e. Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran dan pernapasan serta gangguan 

kesehatan lainnya pada waktu dipakai dalam waktu yang cukup lama. 

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

g. Suku cadang alat pelindung diri yang bersangkutan cukup tersedia di pasaran  

h. Mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan  

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

3. Jenis-jenis alat pelindung diri (APD)  

Alat Pelindung Diri (APD) mempunyai jenis bermacam-macam yang 

berguna untuk melindungi seseorang dalam melakukan pekerjaan yang fungsinya 

untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari potensi bahaya di tempat kerja. 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 

Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Berdasarkan 

fungsinya, ada beberapa macam APD yang digunakan oleh tenaga kerja yaitu: 

1. Alat pelindung kepala (head protection/safety helmet)  

 
 

Gambar 1. Helm pengaman (Sumber: PT. Pertamina (persero) Integrated 

Terminal Manggis) 

 

Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi 

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

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

ekstrim. Jenis alat pelindung kepala salah satunya helm pengaman (safety 

helmet). 

2. Alat pelindung mata (eye protection)  

 

Gambar 2. Kaca mata pelindung (sumber: PT. Pertamina (persero) Integrated 

Terminal Manggis) 

 

Alat pelindung mata 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. 

3. Alat Pelindung Pernafasan (Respiratory Protection)  

 
Gambar 3. Masker (sumber: coopersafety.com) 
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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. 

Salah satu jenis alat pelindung pernafasan yaitu: Masker, masker adalah Alat 

yang digunakan untuk mengurangi paparan debu atau partikel-partikel yang 

lebih besar masuk kedalam saluran pernafasan.  

4. Alat pelindung tangan 

 
Gambar 4. Pelindung tangan (sumber: coopersafety.com) 

 

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. 

5. Alat pelindung kaki  
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Gambar 5. Alat pelindung kaki (sumber: PT. Pertamina (persero) Integrated 

Terminal Manggis) 

 

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. 

6. Pakaian pelindung  

 

Gambar 6. Pakaian pelindung (sumber: PT. Pertamina (persero) Integrated 

Terminal Manggis) 

 

Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh 

bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan 
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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. Jenis pakaian 

pelindung yang di gunakan yaitu baju wearpack 

7. Pelampung 

 
 

Gambar 7. Pelampung (sumber: hargaapar.com) 

 

Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau 

dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur 

keterapungan (buoyancy) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam 

(negative buoyant) atau melayang (neutral buoyant) di dalam air. Salah 

satunya yaitu jaket keselamatan (life jacket) 
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