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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:                   diteliti  

                                         tidak diteliti 

Gambar 8. Kerangka Konsep Penelitian 

 

Perilaku Penggunaan APD pada pegawai PT. Pertamina (PERSERO) 

Integrated Terminal Manggis dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap K3 dan 

karakteristik pekerja yaitu tingkat pendidikan, umur dan masa kerja selain itu 

faktor pendukung pegawai memakai APD yaitu dari Penyediaan APD dari pihak 

perusahaan dan peraturan K3 dari perusahaan 
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B. Variabel dan definisi oprasional  

1. Variabel penelitian 

Menurut Nursalam (2013), variabel adalah perilaku atau karakteristik yang 

memberikan nilai beda terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain). Dalam 

riset, variabel dikarakteristikkan sebagai derajat, jumlah, dan perbedaan. Variabel 

juga merupakan konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan sebagai 

suatu fasilitas untuk pengukuran atau manipulasi suatu penelitian. Variabel yang 

di ambil dalam penelitian dilihat sebagai berikut: 

a. Variabel bebas. 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. (Sugiyono, 2019). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan. Sikap keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2019). Variabel terkait dalam 

penelitian ini adalah perilaku penggunaan APD. 

c. Variabel pengganggu 

Variabel pengganggu atau confounding variable adalah variabel yang 

menggangu terhadap hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. (Notoatmodjo, 2012). Yang menjadi variabel pengganggu dalam 

penelitian ini adalah karakteristik pekerja yaitu: tingkat pendidikan, umur, 

massa kerja, penyediaan APD dari perusahaan dan peraturan K3 dari 

perusahaan. 
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d. Hubungan antar variabel 

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:                   diteliti  

                                tidak diteliti 

Gambar 9. Hubungan antar Variabel 

 

2. Definisi operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 1 

Definisi Operasional 
 

Variabel Definisi Cara 

pengamatan 

Skala data/kriteria 

1 2 3 4 

Pengetahuan K3 Segala sesuatu yang 

diketahui oleh 

responden mengenai 

keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

dan penggunaan alat 

pelindung diri (APD) 

Kuisioner Nominal  

Baik = 6-10 

Tidak baik= 0-5 

 

Pengetahuan, Sikap K3  

 

Perilaku Penggunaan APD 

 

 

1. Karakteristik Pekerja:  

- Tingkat Pendidikan 

- Umur 

- Masa Kerja 

2. Penyediaan APD dari Perusahaan  

 3.  Peraturan K3 dari perusahaan 

 

Variabel Bebas (Independen) Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel Pengganggu 
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1 2 3 4 

Sikap K3 Suatu respon yang 

bersifat positif atau 

negatif terhadap faktor 

yang berhubungan K3 

dan penggunaan APD 

Kuisioner  Nominal 

Positif = 26 – 50 

Negatif =  < 25  

 

Perilaku K3 Tindakan responden 

mengenai  

penggunaan APD yang 

disediakan oleh 

perusahaan berupa: 

Helm Pengaman, Kaca 

mata pelindung, 

Masker, Pelindung 

tangan, Pelindung 

Kaki, pelindung 

pakaian, pelampung 

Observasi Nominal 

0 = Tidak Lengkap 

1 = Lengkap 

 

C. Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

1. Ada hubungan tingkat pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pegawai PT. 

Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis.  

2. Ada hubungan sikap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan 

perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pegawai PT. 

Pertamina (Persero) Integrated Terminal Manggis.  
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