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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pendidikan, pelatihan dan 

pengetahuan dengan perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat di ruang 

rawat inap RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

Desain penelitian adalah observasional analitik dengan rancangan cross 

sectional. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8-22 Juni 2017 di ruang rawat inap 

RSUD Kabupaten Sukoharjo. Populasi adalah semua perawat di ruang rawat inap 

RSUD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 73 orang. Teknik pengambilan sampel adalah 

total sampling. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah melewati uji 

validitas dan uji reliabilitas. Analisis univariat dengan menuliskan tabel frekuensi dan 

persentase, analisis bivariat menggunakan uji chi square dan analisis multivariat 

menggunakan uji regresi logistik dengan α : 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan pendidikan terbanyak kategori rendah (SPK dan 

DIII Keperawatan) (53,4%), pelatihan tidak pernah dilakukan (50,7%), pengetahuan 

kategori baik (67,1%) dan perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat sudah 

dilakukan dengan baik sebanyak 41 orang (57,5%). Hasil uji bivariat menunjukkan ada 

hubungan pendidikan (p = 0,002), pelatihan (p = 0,000) dan pengetahuan (p = 0,000) 

dengan perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat. Hasil uji multivariat 

menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan variabel yang paling berpengaruh 

terhadap perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat (p = 0,000 dan OR = 

65,029). 

Saran bagi rumah sakit untuk memberikan kesempatan kepada perawat untuk 

meningkatkan jenjang pendidikannya dan senantiasi aktif mengikuti pelatihan agar 

pengetahuan mengenai keselamatan pasien dapat lebih meningkat. 

 

Kata kunci : Pendidikan, pelatihan, pengetahuan, keselamatan pasien, perawat 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the relationship of education, training and 

knowledge with the behavior of patient safety application to the nurses in the wards of 

RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

The research design was analytic observational with cross sectional design. The 

study was conducted on June 8-22, 2017 at the inpatient room of Sukoharjo District 

Hospital. The population is all nurses in Sukoharjo District Hospital ward as much as 
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73 people. The sampling technique is total sampling. The data collection tool uses a 

questionnaire that has passed the validity and reliability test. Univariate analysis by 

writing frequency table and percentage, bivariate analysis using chi square test and 

multivariate analysis using logistic regression test with α: 5%. 

The results showed that most low education category (SPK and DIII Nursing) 

(53.4%), training was never done (50,7%), knowledge of good category (67,1%) and 

patient safety practice behavior on nurse Both as many as 41 people (57.5%). The result 

of bivariate test shows that there is an educational relationship (p = 0,002), training (p 

= 0,000) and knowledge (p = 0,000) with patient safety practice on nurse. Multivariate 

test results showed that knowledge was the most influential variable on patient safety 

practice behavior on nurses (p = 0,000 and OR = 65,029). 

Device for hospital to give opportunity to nurse to increase their education level 

and always active in training so that knowledge about patient safety can be increased. 

 

Keywords : Education, training, knowledge, patient safety, nurses 

 

Pendahuluan 

Pelayanan kesehatan tersmasuk rumah sakit bertujuan untuk menyelamatkan 

pasien, hal itu sesuai ungkapan Hipocrates yaitu “Prinum, non nocere (first, do no 

harm)”. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebenarnya tidak ada satupun 

petugas kesehatan termasuk perawat yang mempunyai niat menciderai pasiennya, 

namun dalam kenyataannya masih selalu ada Insiden Keselamatan Pasien (IKP). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 Tahun 2011 tentang 

Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Pasal 1 angka 2 menyebutkan IKP meliputi Kejadian 

Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera 

(KTC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC).  

Data dari laporan National Patient Safety Agency 2017 melaporkan dalam rentang 

waktu Januari-Desember 2016 angka kejadian keselamatan pasien dari negara Inggris 

sebanyak 1.879.822 kejadian. Ministry of Health Malaysia 2013 melaporkan angka 

insidensi keselamatan pasien dalam rentang waktu Januari-Desember sebanyak 2.769 

kejadian. Data di Indonesia dalam rentang waktu 2006-2011 Komite Keselamatan 

Pasien Rumah Sakit (KPPRS) melaporkan terdapat 877 kejadian keselamatan pasien.1 

Laporan data insidensi keselamatan pasien yang valid dan akurat sangatlah penting 

untuk menentukan evaluasi program dan pelayanan kesehatan selanjutnya serta 

mendasari perbaikan sistem pelayanan dan pencegahan insidensi keselamatan pasien 

berulang.2 

Keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas 

pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek 

pelayanan yang disdiakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa Rumah 

Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Perawat merupakan salah satu 

tenaga kesehatan yang diperlukan dalam suatu Rumah Sakit, sehingga perawat juga 

berkewajiban untuk menerapkan standar keselamatan pasien. Hal tersebut didukung 

dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 2 huruf g 

menyebutkan bahwa praktik keperawatan berasaskan kesehatan dan keselamatan pasien, 
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artinya perawat dalam melakukan asuhan keperawatan harus mengutamakan kesehatan 

dan keselamatan klien, klien dimaksud ialah pasien. 

Upaya penerapan keselamatan pasien sangat bergantung pada perilaku perawat 

karena perawat menjadi salah satu tenaga kesehatan yang mendominasi dalam 

pelayanan kesehatan. Perilaku seseorang dipengaruhi beberapa faktor, termasuk 

perilaku perawat dalam penerapan keselamatan pasien diantaranya: pendidikan, 

pelatihan dan pengetahuan.3 Pendidikan yang memadai akan memicu keaktifan perawat 

mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya, dengan pelatihan yang 

memadai, pengetahuan perawat tentunya akan semakin meningkat. Pengetahuan 

perawat dalam lingkup patient safety merupakan hal yang berhubungan dengan 

komitmen yang sangat diperlukan dalam upaya membangun budaya keselamatan 

pasien.4 Teori tersebut didukung hasil penelitian yang menyatakan ada hubungan 

pendidikan (p = 0,010) dan pelatihan (p = 0,039) dengan penerapan patient safety di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih GMIM Manado.5 Penelitian 

lain yaitu ada hubungan pengetahuan perawat dengan upaya penerapan patient safety di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (p = 

0,001).6 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo adalah rumah sakit 

milik pemerintah provinsi Jawa Tengah kelas B, disamping memberikan pelayanan 

kesehatan, juga menjadi pusat rujukan di Kabupaten Sukoharjo yang menyediakan 

pelayanan rawat inap. Perawat dalam peyanan rawat inap memiliki peran sangat 

dominan. Penerapan keselamatan pasien oleh perawat pada pasien rawat inap dapat 

mempercepat proses penyembuhan dan memperpendek masa rawat pasien di rumah 

sakit serta dapat mencegah cedera pada pasien.6 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tim keselamatan pasien dan kepala 

ruang di tiap bangsal rawat inap RSUD Kabupaten Sukoharjo diketahui adanya korban 

KTD “adverse event” bervariasi dari yang ringan seperti mual, gatal-gatal, diare dan 

kejadian pasien jatuh dari tempat tidur, sehingga harus dirawat lebih lama untuk proses 

pemulihannya. Data kejadian pasien jatuh di ruang rawat inap RSUD Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2016 sebanyak 10 kejadian yaitu 2 orang bulan Maret, 3 orang bulan 

Mei, 2 orang bulan Juni, 1 orang pada bulan Juli, 1 orang pada bulan Oktober masing-

masing di bangsal anggrek dan 1 orang pada bulan Oktober di bangsal cempaka bawah. 

Kejadian pasien jatuh data terakhir bulan April 2017 sebanyak 7 kejadian yaitu 1 orang 

di bangsal anggrek pada bulan Januari, bulan Februari 2 orang di bangsal cempaka 

bawah dan gladiol bawah, bulan Maret 2 orang di bangsal gladiol bawah dan 1 orang di 

bangsal mawar atas serta bulan April 1 orang di bangsal cempaka atas. Kejadian-

kejadian tersebut ironisnya belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem pencatatan 

dan pelaporan rumah sakit, hal tersebut mengilustrasikan bahwa penyelenggaraan 

keselamatan pasien di RSUD Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi sejumlah 

hambatan yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan observasional analitik dengan rancangan cross 

sectional study yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara 

faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pengumpulan data sekaligus pada suatu 

saat.7 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8-22 Juni 2017 di RSUD Kabupaten 
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Sukoharjo. Populasi penelitian adalah semua perawat di ruang rawat inap RSUD 

Kabupaten Sukoharjo sebanyak 73 orang. Teknik sampling yaitu total sampling, karena 

jumlah populasi yang diteliti dianggap tidak terlalu banyak dan dapat dijangkau 

peneliti.8 Variabel bebas yaitu pendidikan, pelatihan dan pengetahuan. Variabel terikat 

yaitu perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat. Data primer adalah data 

yang diperoleh peneliti langsung dari responden melalui kuesioner yang diisi oleh 

perawat dan untuk mendapatkan data kuantitatif tentang pendidikan, pelatihan, 

pengetahuan dan perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat. Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari pihak lain/tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder 

dalam penelitian ini diambil dari data kepegawaian, profil rumah sakit dan data yang 

berhubungan dengan penelitian. 

Instrumen dalam penelitian ini yaitu kuesioner tentang pendidikan, pelatihan, 

pengetahuan dan perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat. Kuesioner yang 

digunakan sudah melalui proses uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dengan uji 

product moment dilakukan pada 30 orang dengan α = 5%, maka diperoleh r tabel 

sebesar 0,361 dan uji reliabilitas dengan alpha cronbach dengan ketentuan reliabel jika 

nilai r diatas 0,6.9 Hasil uji validitas r hitung >0,361 dan nilai koefisien reliabilitas alpha 

cronbach >0,6 yang artinya kuesioner valid dan reliabel. Kuesioner pengetahuan dan 

perilaku penerapan keselamatan pasien masing-masing berjumalah 30 soal, apabila 

menjawab “benar” diberi nilai 1 dan apabila menjawab “salah” diberi nilai 0. Penentuan 

kategori diperoleh dari nilai tertinggi dikali jumlah soal dikurangi nilai terendah dikali 

jumlah soal, kemudian dibagi 2 sesuai penentuan kategori yang diinginkan peneliti. 

Apabila total jawaban responden berada di atas atau sama dengan 15 maka 

dikategorikan “Baik”, apabila dibawah 15 maka dikategorikan “Kurang”. 

Pengumpulan data dilakukan sesuai jadwal yang diatur setelah mendapatkan 

persetuuan dari pihak rumah sakit, kemudian kuesioner dibagiakn dan diisi oleh 

responden setelah mendandatangani persetujuan. Pengolahan data merupakan proses 

penataan data dari data kasar yang terkumpul kemudian dilakukan pengolahan dengan 

program aplikasi excel dan SPSS. Pengolahan data terdiri dari: editing, coding, 

processing dan cleaning.10 Analisis data dalam penelitian ini adalah univariat, bivariat 

dan multivariat. Analisi univariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel 

penelitian secara individu dengan menentuan frekuensi dan persentasi.7 Uji bivariat 

yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan dengan 

uji chi square. Analisis multivariat yaitu analisis untuk mempelajari hubungan beberapa 

variabel bebas yang lebih dari satu dengan satu atau beberapa variabel terikat dengan 

menggunakan uji regresi logistik pada kemaknaan 95% (α = 5%,)11. Etika penelitian 

untuk menjaga kemanan responden antara lain: informed concent (persetujuan), 

anonimity (tanpa nama) dan confidentiality (kerahasiaan). 
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Hasil 

Analisis univariat 

 

Tabel 1. Analisis Univariat  

 

No Variabel F % 

1 Pendidikan 

  Rendah (SPK dan DIII Keperawatan) 39 53,4 

  Tinggi (S1 Keperawatan dan S1 Ners) 34 46,6 

2 Pelatihan 

  Tidak Pernah 37 50,7 

  Pernah 36 49,3 

3 Pengetahuan 

  Kurang 24 32,9 

 
Baik 49 67,1 

4 Perilaku Penerapan Keselamatan Pasien pada Perawat 

 
Kurang 31 42,5 

  Baik 41 57,5 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 

 

 

Analisa bivariat 

Hasil dari analisis bivariat dengan uji chi square tentang hubungan pendidikan, 

pelatihan dan pengetahuan dengan perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat 

di ruang rawat inap RSUD Kabupaten Sukoharjo, yaitu: 

 

 

Tabel 2. Hubungan Pendidikan dengan Perilaku Penerapan Keselamatan Pasien  

 

Pendidikan 

Perilaku Penerapan Keselamatan Pasien 
Total Nilai 

ρ value   
Kurang Baik 

f % f % f % 

Rendah 23 59 16 41 39 100 

0,002 
Tinggi 8 23,5 26 76,5 34 100 

Jumlah 31 42,5 42 57,5 73 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 
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Tabel 3. Hubungan Pelatihan dengan Perilaku Penerapan Keselamatan Pasien  

 

Pelatihan 

Perilaku Penerapan Keselamatan 

Pasien Total Nilai 

ρ value   Kurang Baik 

f % F % f % 

Tidak Pernah 26 70,3 11 29,7 37 100 

0,000 Pernah 5 13,9 31 86,1 36 100 

Jumlah 31 42,5 42 57,5 73 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 

 

Tabel 4. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Penerapan Keselamatan Pasien  

 

Pengetahuan 

Perilaku Penerapan Keselamatan 

Pasien Total Nilai 

ρ value   Kurang Baik 

f % f % f % 

Kurang 23 95,8 1 4,2 24 100 

0,000 Baik 8 16,3 41 83,7 49 100 

Jumlah 31 42,5 42 57,5 73 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 

 

Analisa Multivriat 

Hasil dari analisis multivariat dengan uji regresi logistik dengan α = 5%, dapat 

dilihat pada tabel di bawah : 

Tabel 5. Hubungan Pendidikan, Pelatihan dan Pengetahuan dengan Perilaku Penerapan 

Keselamatan Pasien Pada Perawat 

Variabel  ρ value Exp (β) / OR 
CI 95% 

Lower  Upper  

Pendidikan 0,030 7,563 1,219 46,912 

Pelatihan 0,015 8,448 1,509 47,291 

Pengetahuan 0,000 65,029 6,681 632,975 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan dan 

pengetahuan secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan perilaku penerapan 

keselamatan pasien pada perawat di ruang rawat inap RSUD Kabupaten Sukoharjo, 

karena nilai ρ value < 0.05, artinya memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku 

penerapan keselamatan pasien pada perawat. Untuk mengetahui variabel bebas mana 

yang paling besar hubungannya dengan variabel terikat yaitu dengan melihat dari nilai 

OR, semakin besar OR berarti semakin besar hubungannya antara variabel bebas 

dengan variabel terikat yang dianalisis. Dari Tabel 5 menunjukkan hasil penelitian 

variabel pengetahuan dengan perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat 

memiliki nilai OR 65,029. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perawat 
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dalam kategori kurang lebih dominan dan berpeluang 65,029 kali lebih besar memiliki 

perilaku penerapan keselamatan pasien dalam kategori kurang pula.  

 

Pembahasan 

Analisis Univariat 

Pendidikan terbanyak pada perawat yaitu pendidikan rendah sebanyak 39 orang 

(53,4%). Pendidikan kategori rendah merupakan pendidikan dengan lulusan SPK 

sebanyak 1 orang dan lulusan DIII Keperawatan sebanyak 38 orang. Hal ini dipengaruhi 

oleh banyaknya penerimaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non PNS 

sebagian besar yang dicari adalah lulusan DIII Keperawatan. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya bahwa pendidikan perawat didominasi lulusan DII 

Keperawatan sebanyak 55%, lulusan S1 Keperawatan sebanyak 30% dan lulusan S1 

Keperawatan + Ners sebanyak 15%.12 

Kategori terbanyak keikutsertaan perawat dalam pelatihan yaitu perawat tidak 

pernah mengikuti pelatihan sebanyak 37 orang (50,7%). Sosialisasi tentang keselamatan 

pasien sudah diadakan karena semua kepala ruang bangsal rawat inap sudah mengikuti 

pelatihan, tetapi pelaksanaan sosialisasi belum optimal karena hanya melalui buku 

panduan keselamatan pasien dan adanya lembar monitoring bukti baca yang ada masih 

kosong. Hal ini didukung penelitian terdahulu bahwa perawat belum pernah mengikuti 

pelatihan sebanyak 58,5% dan pernah mengikuti pelatihan sebanyak 41,5%.13 

Kategori pengetahuan perawat terbanyak yaitu pengetahuan sudah baik sebanyak 

49 orang (67,1%). Perawat sudah benar dalam menjawab pertanyaan mengenai 

keselamatan pasien, karena masing-masing perawat memiliki buku saku panduan 

keselamatan pasien yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Tanpa pengetahuan 

yang memadai, tenaga kesehatan tersmasuk perawat tidak bisa menerapkan dan 

mempertahankan budaya keselamatan pasien.4 Hal tersebut didukung dengan hasil 

penelitian terdahulu bahwa perawat memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 59,7%.5 

Kategori perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat di ruang rawat inap 

sudah dilakukan dengan baik sebanyak 41 orang (57,5%). Perawat menyatakan 

mengalami kelelahan bekerja di rumah sakit, namun mereka senang bisa memberikan 

asuhan keperawatan dan bertemu banyak pasien. Keberhasilan perilaku penerapan 

keselamatan pasien pada perawat juga terjadi karena menurut perawat merrawat pasien 

dengan baik merupakan panggilan hati. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian 

terdahulu bahwa penerapan keselamatan pasien sudah dilakukan dengan baik oleh 

perawat sebanyak 76,7%.14 

 

Analisis Bivariat 

Pendidikan kategori rendah sebanyak 37 orang diketahui 59% memiliki perilaku 

penerapan keselamatan pasien yang kurang dan 41% memiliki perilaku penerapan 

keselamatan pasien kategori baik. Pendidikan tinggi sebanyak 34 orang dan diketahui 

23,5% memiliki perilaku penerapan keselamatan pasien yang kurang dan76,6% 

memiliki perilaku penerapan keselamatan pasien kategori baik. Hasil uji chi square 

menunjukkan ada hubungan pendidikan dengan perilaku penerapan keselamatan pasien 

pada perawat di ruang rawat inap RSUD Kabupaten Sukoharjo (ρ = 0,002). Hasil 

penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu bahwa ada hubungan antara 
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pendidikan dengan penerapan patient safety pada perawat di instalasi rawat inap Rumah 

Sakit Umum Pancaran Kasih GMIM Manado (p = 0,010 dan OR = 2,92).5 

Tingginya pendidikan yang ditempuh diharapkan tingkat pengetahuan seseorang 

akan bertambah, semakin tinggi pendidikan seseorang maka tinggi pula pengetahuan 

yang didapat oleh orang tersebut, artinya dapat mempengaruhi terhadap pola pikir dan 

daya nalar seseorang.3 Orang berpendidikan tinggi akan lebih rasional dan kreatif serta 

terbuka dalam menerima adanya bermacam usaha pembaharuan, ia juga akan lebih 

dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan. Pendidikan yang dicapai 

seseorang diharapkan menjadi faktor determinan produktifitas antara lain knowledge, 

skills, abilities, attitude dan behavior, yang cukup dalam menjalankan aktifitas 

pekerjaanya.5 

Perawat yang tidak pernah mengikuti pelatihan sebanyak 37 orang, diketahui 

70,3% memiliki perilaku penerapan keselamatan pasien kurang dan 29,7% memiliki 

perilaku penerapan keselamatan pasien kategori baik. Perawat yang sudah mengikuti 

pelatihan sebanyak 36 orang dan diketahui 13,9% memiliki perilaku penerapan 

keselamatan pasien yang kurang dan 86,1% memiliki perilaku penerapan keselamatan 

pasien kategori baik. Hasil uji chi square menunjukkan ada hubungan pelatihan dengan 

perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat di ruang rawat inap RSUD 

Kabupaten Sukoharjo (ρ value  = 0,000). Hasil penelitian ini didukung dengan 

penelitian terdahulu bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan penerapan patient 

safety pada perawat di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih GMIM 

Manado (p = 0,039 dan OR = 5,70) 5 

Perawat menyatakan bahwa mereka kurang mendapatkan kesempatan untuk 

melakukan aktualisasi diri, seperti mengikuti pelatihan. Padahal, dalam rangka 

memfasilitasi transfer pengetahuan, program pelatihan keselamatan pasien dan 

mengembangkan standar kinerja perlu dilakukan secara berkelanjutan.15 Kualitas 

pelatihan dan edukasi pada staff termasuk perawat dapat mempengaruhi secara langsung 

tampilan atau kemampuan kerja staf dan berespon secara benar jika menghadapi 

kesulitan atau kondisi kedaruratan. Pengaruh pelatihan keselamatan pasien terhadap 

pengetahuan dan keterampilan perawat menggambarkan peningkatan yang bermakna 

dalam penerapan keselamatan pasien oleh perawat.16 

Perawat yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 24 orang, diketahui 95,8% 

memiliki perilaku penerapan keselamatan pasien yang kurang dan 4,2% memiliki 

perilaku penerapan keselamatan pasien kategori baik. Perawat yang memiliki 

pengetahuan baik sebanyak 49 orang dan diketahui 16,3% memiliki perilaku penerapan 

keselamatan pasien yang kurang dan 83,7% memiliki perilaku penerapan keselamatan 

pasien kategori baik. Hasil uji chi square menunjukkan ada hubungan pengetahuan 

dengan perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat di ruang rawat inap RSUD 

Kabupaten Sukoharjo (ρ value  = 0,000). Hasil penelitian ini didukung dengan 

penelitian terdahulu bahwa ada hubungan pengetahuan perawat dengan pelaksanaan 

keselamatan pasien di Ruang Rawat Inap RSUD Liun Kendage Tahunan (p = 0,000).13 

Penelitian lain yang sejalan yaitu ada hubungan antara pengetahuan perawat tentang 

patient safety dengan penerapan patient safety pada pasien stroke di ruang rawat inap 

RSU PKU Muhammadiyah Banyul (p value = 0,000).17 

Pengetahuan patient safety pada perawat merupakan hal yang berhubungan 

dengan komitmen yang sangat diperlukan dalam upaya membangun budaya 
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keselamatan pasein.14 Perilaku yang terbentuk yang didasari oleh pengetahuan akan 

bersifat lebih langsung daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan3. Pengetahuan 

merupakan faktor penting dalam seseorang mengambil keputusan, namun tidak 

selamanya pengetahuan bisa menghindarkan dirinya dari kejadian yang tidak 

diinginkan, misalnya perawat memiliki pengetahuan baik tidak selamanya 

melaksanakan keselamatan pasien dengan baik, karena segala tindakan yang akan 

dilakukan memiliki risiko untuk terjadi kesalahan. 

 

Analisis Multivariat 

Variabel yang kontribusinya paling besar memiliki pengaruh pada perilaku 

penerapan keselamatan pasien pada perawat adalah pengetahuan, hal ini ditunjukkan 

dari nilai OR perhitungan regresi logistic menunjukkan OR sebesar 65,029. 

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui dari hasil tahu setelah individu melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan merupakan hal yang dominan 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, dari pengalaman beberapa 

penelitian ternyata tindakan yang tidak didasari pengetahuan yang baik, tidak akan 

menghasilkan hasil yang baik.3 

Seorang perawat dituntut untuk selalu up to date dalam hal pengetahuan yang 

berkaitan dengan pelayanan yang dijalanninya termasuk keselamatan pasien, karena 

semakin tinggi pengetahuan dalam memahami pentingnya pelaksanaan keselamatan 

pasien, maka semakin baik pula kinerjanya.5 Pengetahuan merupakan unsur pokok bagi 

setiap karyawan untuk merubah perilakunya dalam mengejakan sesuatu. Karyawan 

yang hanya menggunakan pengetahuan yang sekedarnya akan semakin tertinggal 

kinerjanya dibandingkan karyawan yang selalu menambah pengetahuannya yang baru. 

Hal ini semakin memperjelas bahwa pengetahuan tidak hanya dipandang sebagai 

investasi yang bermanfaat pada waktu tertentu saja, akan tetapi bagaimana pengetahuan 

mempengaruhi kinerja karyawan.18 

 

Kesimpulan 

1. Pendidikan terbanyak kategori rendah (SPK dan DIII Keperawatan) (53,4%), 

pelatihan tidak pernah dilakukan (50,7%), pengetahuan kategori baik (67,1%) dan 

perilaku penerapan keselamatan pasien pada perawat sudah dilakukan dengan baik 

sebanyak 41 orang (57,5%). 

2. Ada hubungan pendidikan (ρ value  = 0,002), pelatihan (ρ value  = 0,000) dan 

pengetahuan (ρ value  = 0,000) dengan perilaku penerapan keselamatan pasien pada 

perawat di ruang rawat inap RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

3. Hasil uji multivariat dengan regresi logistik menunjukkan bahwa variabel yang 

paling mempengaruhi penerapan keselamatan pasien pada perawat yaitu 

pengetahuan (ρ value  = 0,000 dan OR = 65,029). 
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ABSTRAK 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hal yang tidak terpisahkan 

dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Kecelakaan merupakan hal 

yang tidak diinginkan dan tidak dapat diketahui kapan terjadinya, namun dapat 

diantisipasi. Sikap dalam memakai alat pelindung diri (APD) sangat penting agar dapat 

mengurangi kejadian kecelakaan kerja di Industri pengrajin pisau batik PT. X. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan keselamatan 

dan kesehatan kerja dan sikap penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian 

kecelakaan kerja pada pengrajin pisau batik di PT. X. 

Jenis penelitian kuantitatif, menggunakan desain Cross Sectional. Subjek 

penelitian sebanyak 31 orang. Variabel bebas antara lain pengetahuan keselamatan 

dan kesehatan kerja dan sikap penggunaan alat pelindung diri para pekerja pengrajin 

pisau batik. Variabel terikat adalah kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja para 

pengrajin pisau batik. Pengukuran menggunakan kuesioner identitas responden dan 

skala meliputi 3 macam yaitu pengetahuan K3, sikap penggunaan alat pelindung diri 

dan kecelakaan kerja di tempat kerja. Dianalisis secara univariat, bivariat, multivariat 

dengan produk analisis korelasi pearson saat dan regresi linear. 

Hasil penelitian menunjukkan korelasi yang signifikan antara kesehatan dan 

keselamatan kerja dan sikap penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian 

kecelakaan kerja di tempat kerja, di mana pengetahuan keselamatan dan kesehatan 

kerja memberikan kontribusi 16% dan sikap penggunaan alat pelindung diri 

memberikan kontribusi 22% terhadap kecelakaan kerja. Dan pengetahuan keselamatan 

dan kesehatan kerja memberikan kontribusi 5% terhadap sikap penggunaan alat 

pelindung diri dan hubungan antara pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja dan sikap penggunaan alat pelindung diri dengan kecelakaan kerja di tempat 

kerja memberikan kontribusi 35,6%. 

Terdapat hubungan signifikan secara bersama-sama pengetahuan keselamatan 

dan kesehatan kerja dan sikap penggunaan alat pelindung diri terhadap kejadian 

kecelakaan kerja pengrajin pisau batik PT. X 

 

Kata kunci : Pengetahuan K3, sikap penggunaan APD, kejadian kecelakaan kerja, 

pengrajin pisau batik. 

 

ABSTRACT 

Occupational Safety and Health (OSH) knowledge is an integral in the system of 

employment and human resources. Accident is undesirable and can not be known when 

it happened, but it can be anticipated. Attitude in the use of Personal Protective 
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Equipment (PPE) is essential in order to reduce the incidence of workplace accidents in 

the industry knife batik craftsmen of PT. X. 

This study aims to determine the relationship of knowledge on OSH and attitudes 

to the use of PPE at the workplace where accident of knife batik in PT. X. 

Type of quantitative research, using cross sectional design. The number of 

research subject were 31 people. The independent variable among others, knowledge on 

OSH and attitudes of the use of PPE workers batik craftsmen knife. The dependent 

variable was the incidence of occupational accidents in the workplace of batik 

craftsmen  knife. Measurements using a questionnaire respondents identity and scale 

includes 3 kinds knowledge on OSH, attitude use of PPE and work accidents in the 

workplace. Analyzed by univariate, bivariate, multivariate with analysis product 

moment Pearson correlation and linear regression. 

The results showed a significant correlation between knowledge on OSH at work 

and the attitude of the use of PPE with accidents in the workplace, where knowledge of 

OSH contributed 16% and the attitude of the use of PPE contributed 22% of the 

accidents. And knowledge on OSH contributes 5% to the attitude of the use of PPE and 

about the effect between knowledge on OSH and the attitude of the use of PPE with 

accidents in the workplace contributes 35.6%.  

There is a significant effect between knowledge on OSH and attitudes towards the 

use of PPE accident of knife batik craftsmen in PT. X. 

 

Keyword : Knowledge on OSH, PPE attitudes, Occupational Accident, Knife batik 

 

Pendahuluan 

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan 

dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan kesehatan 

kerja tidak hanya sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan 

para pekerjanya akan tetapi jauh dari itu keselamatan dan kesehatan kerja berdampak 

positif atas keberlanjutan produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu isu keselamatan dan 

kesehatan kerja pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh 

para pekerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan karena sudah 

merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi bagi setiap pekerja.1 

Tingkat penggunaan alat pelindung diri sangat berpengaruh pada tingkat 

keselamatan kerja. Semakin rendah frekuensi penggunaan alat pelindung diri maka 

semakin besar kesempatan terjadinya kecelakaan kerja. Pada kenyataannya masih 

banyak juga pekerja yang tidak menggunakannya, walaupun telah diketahui besarnya 

manfaat alat ini dan perusahaan sudah menyediakan alat pelindung diri. Hal tersebut 

disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja sehingga tidak 

menggunakan alat pelindung diri tersebut. 

Kondisi di industri kerajinan pisau batik terlihat alat pelindung diri hanya 

menggunakan dua jenis alat pelindung diri saja yaitu pelindung mata dan masker, dan 

hanya beberapa pekerja yang memakainya, untuk melindungi kepala mereka ganti 

dengan kain atau topi biasa yang sering mereka gunakan hanya untuk melindungi dari 

sengatan sinar matahari di luar ruangan, untuk pelindung kaki hanya menggunakan 

sandal jepit, dan tidak menggunakan sepatu yang layak digunakan untuk bekerja, 

sedangkan untuk pelindung badan, pekerja hanya menggunakan baju/pakaian biasa atau 
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pakaian yang sering mereka gunakan sehari-hari dan tidak menggunakan pakaian 

pelindung. 

Sebuah sentra industri pengrajin pisau batik di PT. X merupakan industri kecil 

yang bergerak di bidang kerajinan tangan seperti pisau motif batik yang menjadi produk 

unggulan para pengrajin di  dan pengrajin juga memproduksi lebih dari 30 karya batik 

kayu lainnya dari kesemua hasil karya berbahan dasar kayu dan bermotifkan batik. 

Pengrajin pisau ini merupakan pekerja sektor informal yang menggunakan berbagai 

jenis kayu dan besi/baja bekas sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya. 

Pengetahuan pekerja pengrajin pisau Batik  menganai K3 masih sangat kurang, 

walaupun dari pengakuan mereka pernah mengikuti pelatihan ataupun ceramah tentang 

K3 namun pengetahuan mereka tentang pengetahuan K3 dan sikap pemakaian APD 

masih dirasa kurang. Selain itu dalam pemakaian APD pada saat bekerja masih belum 

maksimal, hal ini dapat terlihat dari salah seorang pekerja melakukan penajaman pisau 

atau menggerinda tidak memakai sarung tangan, masker, dan juga kaca mata sehingga 

dapat menimbulkan kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja. 

Untuk itu peneliti tertarik meneliti hubungan antara pengetahuan keselamatan dan 

kesehatan kerja dan sikap penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan 

kerja di tempat kerja pada pekerja pengrajin pisau batik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis: 1) hubungan antara pengetahuan K3 dengan sikap 

penggunaan APD, 2) hubungan antara pengetahuan K3 dengan kejadian kecelakaan 

kerja di tempat kerja, 3) hubungan antara sikap penggunaan APD dengan kejadian 

kecelakaan kerja di temnpat kerja, dan 4) hubungan antara pengetahuan K3 dan sikap 

penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja.  

 

Tinjauan Teoritis 

Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat 

kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber 

produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Konsep dasar mengenai keselamatan 

dan kesehatan kerja adalah perilaku yang tidak aman karena kurangnya kesadaran 

pekerja dan kondisi lingkungan yang tidak aman. 

Keselamatan kerja adalah sarana utama pencegahan kecelakaan, cacat dan  

kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu 

gerbang dari keamanan tenaga kerja. Kecelakaan kerja selain berakibat langsung bagi 

tenaga kerja, juga menimbulkan kerugian-kerugian secara tidak langsung yaitu 

kerusakan pada lingkungan kerja. Tenaga kerja yang bekerja dalam suatu perusahaan 

perlu mendapat perlindungan. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek yang cukup 

luas yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan dan pemeliharaan moral kerja serta 

perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan norma agama. Perlindungan 

tersebut bertujuan agar tenaga kerja aman melakukan pekerjaan sehari-hari dan 

meningkatkan produksi.2 

Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang dipahami, diperoleh melalui 

proses belajar selama hidup dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu sebagai alat 

penyesuaian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Pengetahuan 

merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah individu melakukan pengindraan terhadap 
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suatu objek tertentu. Pengetahuan tentang manfaat suatu hal, akan menuntut pada suatu 

sikap yang akan menjadi tindakan apabila mendapat dukungan sosial yang tersedianya 

fasilitas. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pengalaman individu terhadap 

suatu objek dan informasi yang diterima oleh individu. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket dan tes 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau 

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur dapat disesuaikan 

dengan tingkat pengetahuan.3 

Perusahaan wajib melindungi keselamatan tenaga kerja yaitu dengan memberi 

penjelasan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, APD yang 

diharuskan dalam tempat kerja, APD bagi tenaga kerja, serta cara dan sikap yang aman 

dalam melaksanakan pekerjaan.2 

Perlindungan tenaga kerja melalui upaya teknis pengamanan tempat, mesin, 

peralatan dan lingkungan kerja serta pengendalian administrasi merupakan salah satu 

bentuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penggunaan 

APD adalah salah satu alternatif terakhir dalam upaya teknis pencegahan kecelakaan di 

tempat kerja dan pengendalian bahaya. Sikap masih merupakan reaksi tertutup, dan 

bukan merupakan reaksi terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap 

obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek. Struktur sikap 

terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen kognitif, komponen 

afektif, dan komponen konatif.3 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan 

oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan 

adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. Jadi alat pelindung diri adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah 

kecelakaan, dan secara teknis APD tidaklah sempurna dapat melindungi tubuh akan 

tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan yang terjadi.2 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan di 

perusahaan semenjak tenaga kerja meninggalkan rumah menuju tempat kerja, selama 

jam kerja dan jam istirahat dan sekembalinya dari tempat kerja menuju rumah melalui 

jalan yang biasa dilalui. Kecelakaan kerja tidak terjadi kebetulan, melainkan ada 

sebabnya. Oleh karena itu kecelakaan dapat dicegah, asal kita cukup kemauan untuk 

mencegahnya dan sebab-sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan.2 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, dengan desain 

penelitiannya adalah cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di PT. X. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh pekerja bagian produksi unit PT. X. Pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan teknik total sampling yang memiliki kriteria inklusi yaitu: 

a. Pekerja pengrajin pisau yang telah menjadi karyawan tetap dan berada dalam 

wilayah desa. 

b. Pekerja pengrajin pisau yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun. 

c. Pekerja pengrajin pisau yang setuju untuk diteliti. 

Sedangkan untuk kriteria eksklusi adalah pekerja pengrajin pisau yang tidak berada 

dalam wilayah desa Dalam penelitian ini terdapat variabel – variabel yang diteliti yaitu : 
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Variabel bebas (Independent Variabel) meliputi pengetahuan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) dan sikap penggunaan alat pelindung diri (APD) para pekerja 

pengrajin pisau batik. Variabel terikat (Dependent Variabel) adalah kejadian kecelakaan 

kerja di tempat kerja para pengrajin pisau batik. 

Analisis dilakukan dengan analisis statistik univariat, bivariat dengan uji korelasi 

Pearson Product Momen untuk menguji hipotesis yang datanya berbentuk interval dan 

multivariat digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat, dan dengan uji regresi.  

 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis univariat dalam penelitian dapat diketahui bahwa dari 31 

responden pada umumnya pernah mengalami kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja 

sebanyak 30 orang (96,8%) dengan jenis kecelakaan kerja yang terbanyak adalah pernah 

mengalami tertusuk, tergores oleh benda tajam saat menggunakan mesin produksi dan 

juga pernah terkena percikan api pada saat menggerinda plat besi dengn frekuensi 25 

pekerja (80,6%). Untuk variabel pengetahuan K3 termasuk kategori rendah (48,4%), 

dan sikap penggunaan APD termasuk kategori rendah (45,2%). 

Berdasarkan analisis bivariat diketahui terdapat hubungan yang tidak signifikan 

antara pengetahuan K3 (RX1 = 0,068 dan p = 0,714) dengan sikap penggunaan APD 

yang disimpulkan tidak terdapat hubungan antara pengetahuan K3 dengan sikap 

penggunaan APD, dan untuk pengetahuan K3 (RX1 = -0,400 dan p = 0,026) dan sikap 

penggunaan APD (RX2 = -0,469 dan p = 0,008) dengan kejadian kecelakaan kerja 

memiliki hubungan yang signifikan, yang artinya ada penurunan pengetahuan K3 dan 

sikap penggunaan APD yang secara nyata akan meningkatkan kejadian kecelakaan kerja 

di tempat kerja.  

Berdasarkan analisis multivariat dengan uji regresi dapat dilihat dalam susunan 

tabel berikut: 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi 

Variabel 

Koefisie

n 

Regresi 

(b) 

Std. 

Error 
Beta thitung Sig. Ket. 

Konstanta 54,772 
10,20

8 
 5,366 0,000 Signifikan 

Pengetahuan K3 -0,412 0,169 
-

,370 
-2,432 0,022 Signifikan 

Sikap Pemakaian 

APD 
-0,396 0,136 

-

,443 
-2,916 0,007 Signifikan 

R (Multiple R) 

R Square 

R Square (Adjuster) 

F hitung 

Sign. F 

F tabel (5%,2,75) 

T tabel (5%,75) 

Α 

= 0,596 

= 0,356 

= 0,310 

= 7,732 

= 0,02 

= 3,34 

= 2,048 

= 0,05 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yaitu uji F dengan pengujian secara 

serentak menunjukkan hasil yang signifikan 0,02, sehingga dapat disimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan secara serentak dari pengetahuan K3 dan sikap penggunaan 

APD terhadap kejadian kecelakaan kerja di tempat k erja. Dengan model regresi ini 

maka dapat dikatakan penelitian layak dipergunakan untuk prediksi di masa mendatang, 

sehingga di dapat persamaan regresi yaitu: Y = 54,772 – 0,412X1 – 0,396X2, sehingga 

dapat diartikan bahwa kejadian kecelakaan kerja ditentukan oleh pengetahuan K3 dan 

sikap penggunaan APD. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi dan regresi baik sederhana 

maupun berganda dihasilkan satu hubungan variabel yang tidak signifikan yaitu untuk 

hubungan antara pengetahuan K3 dengan sikap penggunaan APD dan tiga hubungan 

variabel yang signifikan untuk hubungan antara pengetahuan K3 dan sikap penggunaan 

APD dengan kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja. Besarnya sumbangan efektif 

pengetahuan K3 dengan sikap penggunaan APD sebesar 5% sedangkan sisanya 95%. 

Untuk sumbangan efektif pengetahuan K3 dengan kejadian kecelakaan kerja didapat 

hasil sebesar 16% sedangkan sisanya 84%. Untuk sumbangan efektif sikap penggunaan 

APD dengan kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja sebesar 22%  sedangkan sisanya 

78%. Dan untuk pengetahuan K3 dan sikap penggunaan APD dengan kejadian 

kecelakaan kerja di tempat kerja adalah sebesar 35,6% sedangkan sisanya 64,4%. 

Berdasarkan sumbangan efektif diatas dipengaruhi oleh variabel lain yaitu faktor 

mekanik yang berupa alat-alat kerja, mesin produksi dan juga faktor lingkungan yang 

dapat menyebabkan kerja. Hasil dapat dilihat dalam table 2. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengaruh Antar Variabel Koefisien 

Korelasi 

Hasil 

Pengujian 

Sumbangan 

Efektif 

Variabel Lain 

Pengetahuan K3 dengan sikap 

penggunaan APD 
0,068 

Tidak 

Signifikan 
5% 95% 

Pengetahuan K3 dengan 

kejadian kecelakaan kerja 
-0,400 Signifikan 16% 84% 

Sikap penggunaan APD dengan 

kejadian kecelakaan kerja 
-0,469 Signifikan 22% 78% 

Pengetahuan K3 dan sikap 

penggunaan APD dengan 

kejadian kecelakaan kerja 

0,596 Signifikan 35,6% 64,4% 

 

Tabel 3. Frekuensi Distribusi Jenis Kecelakaan Kerja Di Tempat Kerja 

No 
Kejadian Kecelakaan Kerja 

di Tempat Kerja 
Frekuensi Persentase 

1 
Saya pernah mengalami tertusuk, tergores oleh benda 

tajam saat menggunakan mesin produksi. 
25 80,6% 

2 
Saya pernah terkena percikan api pada saat proses 

pembakaran alat. 
21 67,7% 

3 
Saya pernah terpeleset atau terjatuh pada saat sedang 

bekerja. 
19 61,3% 
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No 
Kejadian Kecelakaan Kerja 

di Tempat Kerja 
Frekuensi Persentase 

4 

Saya pernah mengalami kecelakaan kerja seperti 

benturan pada anggota tubuh oleh benda keras yang 

mengakibatkan cedera. 

17 54,8% 

5 
Saya pernah terkena percikan api saat menggerinda 

plat besi. 
25 80,6% 

6 

Saya pernah mengalami cedera yang disebabkan oleh 

pemakaian APD (alat pelindung diri) kurang lengkap, 

rusak, tidak memenuhi syarat untuk pemakaian. 

21 67,7% 

7 
Saya pernah terhirup debu saat melakukan 

penggunaan mesin bubut. 
14 

45,2% 

 

8 
Saya pernah terhirup serbuk besi pada saat proses 

penajaman pisau. 
15 48,4% 

9 

Saya pernah mengalami kecelakaan kerja di tempat 

kerja, dan mengakibatkan saya cedera akibat 

terganggunya konsentrasi dari suara bising dan 

getaran dari mesin. 

18 58,1% 

10 
Saya pernah mengalami strees saat bekerja yang 

disebabkan oleh tekanan saat bekerja. 
12 38,7% 

 

Pekerja pengrajin pisau batik yang diteliti sebagai responden mayoritas berusia 

46 – 55 tahun dengan jumlah responden 9 (29,2 %), untuk jenis kelamin laki-laki 

dengan jumlah reponden 19 (61,3%), untuk pendidikan SD dengan jumlah responden 13 

(42%), sedangkan untuk masa kerja 5 – 25 tahun dengan jumlah responden 17 (54,8%). 

Faktor manusia seperti usia tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan, 

pengalaman bekerja, masa kerja, serta kelelahan merupakan faktor dari diri manusia 

dapat menimbulkan kejadian kecelakaan kerja di lingkungan bekerja. 

Para pekerja pada umumnya pernah mengalami kejadian kecelakaan kerja yaitu 

sebanyak 30 orang dengan persentase 96,8 %, dengan kejadian kecelakaan kerja yang 

paling banyak dialami adalah pernah mengalami tertusuk, tergores oleh benda tajam 

saat menggunakan mesin produksi dan pernah terkena percikan api pada saat 

menggerinda plat dengan persentase sebesar 80,6%. Dari kejadian kecelakaan kerja di 

atas terdapat satu pekerja yang tidak pernah mengalami kecelakaan kerja karena sikap 

pemakaian APD yang baik dengan selalu memakai masker dan sarung tangan apabila 

sedang mengerjakan pekerjaan dan juga sikap hati-hati dari pekerja (tabel 3). 

 

Pembahasan 

Cedera berdasarkan Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor  tahun 

2008 bahwa bagian tubuh yang terkena cidera dan sakit terbagi menjadi : Kepala, mata, 

leher, batang tubuh, bahu, punggung, alat gerak atas, alat gerak bawah, dan sistem 

tubuh. Tujuan dari menganilisis cidera atau sakit yang mengenai anggota bagian tubuh 

yang spesifik adalah membantu dalam mengembangkan program untuk mencegah 

terjadinya cidera karena kejadian kecelakaan kerja, sebagai contoh para pekerja 

pengrajin pisau mengalami kecelakaan kerja berupa cidera tangan akibat tergores beda 

tajam jadi dalam hal ini sebaiknya menggunakan alat pelindung diri berupa sarung 
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tangan, dan juga cedera mata akibat terkena debu bisa dengan penggunaan kaca mata 

pelindung. 

Berdasarkan data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif menunjukkan 

bahwa pekerja pengrajin pisau batik  memiliki pengetahuan K3 dalam kategori rendah. 

Hal ini karena tingkat pendidikan yang mayoritas adalah SD dan kurangnya informasi 

yang di dapat tentang K3. Mereka bekerja sudah berbelasan sampai berpuluh-puluh 

tahun karena merupakan warisan atau turun temurun dari keluarga sehingga mereka 

hanya mengandalkan pengalaman sehingga menjadikan para pengrajin menjadi minim 

pengetahuan tentang bahaya yang dapat timbul dari kegiatan produksi pisau tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif tentang sikap pemakaian APD pada 

pengraji pisau batik  memiliki mayoritas sikap dengan kategori rendah yaitu sebesar 14 

responden dengan persentase 45,2%. 

Sebagian  besar  responden  menyatakan  bahwa  tidak  menggunakan  secara  

lengkap  hanya masker, sarung tangan dan topi serta sandal dari karet karena yang ada 

hanya itu, memang pada awal  mereka  bekerja   diberikan  secara  lengkap  namun  

karena  pekerja  tidak  memakainya  maka kemudian hanya disediakan yang diminta 

pekerja saja. Alasan lain pekerja tidak memakai karena kalau memakai lengkap mereka 

merasa tidak bebas bergerak dan tidak praktis. Mereka juga tidak takut terkena lontaran 

bunga api saat menggerinda dan proses pembakaran karena berdasarkan pengalaman 

mereka. Hal ini merupakan faktor psikologis bagi pekerja yang harus memakainya dan 

aspek ini harus diperhatikan agar tidak timbul masalah baru bagi pemakainya. 

 

Hubungan antara Pengetahuan K3 dengan Sikap Penggunaan APD  

Berdasarkan pada hasil analisis diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan K3 dengan sikap penggunaan APD pada pekerja pengrajin pisau batik. 

Rendah tingginya tingkat pengetahuan tidak mempengaruhi sikap pemakaian APD, 

karena sikap dapat diartikan sebagai pikiran dan perasaan yang mendorong seseorang 

bertingkah laku ketika menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap sikap pemakaian APD 

yang benar, karena apabila pengetahuan yang tinggi tidak menjamin sikap pemakaian 

APD yang tinggi, karena kembali dalam kesadaran masing-masing para pekerja untuk 

selalu memakai APD dalam bekerja. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asriyani yang 

menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan 

sikap penggunaan APD oleh karyawan PT. Telekomunikasi di Kota Pekan Baru.4 Dan 

pada penelitian oleh Hakim yang menemukan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan 

dengan penggunaan APD oleh pekerja radiasi pada istalasi radiologi rumah sakit di 

wilayah kota Palembang tahun 2004.5 

Pada umumnya para pekerja pengrajin pisau batik  telah mengetahui bahaya 

yang ada di tempat kerjanya serta pentingnya menggunakan alat pelindung diri saat 

bekerja. Namun tidak semua pengrajin dengan pengetahuan yang tinggi tersebut dapat 

menunjukkan perilaku penggunaan APD yang baik setiap melakukan proses produksi. 

Para pengrajin hanya akan menggunakan APD jika sudah merasa terganggu dengan 

kondisi tempat kerjanya atau saat mengerjakan, sebab mereka merasa bahwa sudah 

terbiasa dengan paparan bahaya yang ada serta menganggap bahwa paparan bahaya 

hanya sedikit sehingga tubuh masih dapat menerimanya. 
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Hubungan antara Pengetahuan K3 dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Tempat 

Kerja 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan K3 dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja pengrajin pisau batik. 

Dapat diartikan jika pengetahuan K3 baik maka kejadian kecelakaan kerja akan 

menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hendria & Fitri (2006) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan pengetahuan tenaga kerja dengan terjadinya 

kecelakaan kerja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan 

maka angka kecelakaan kerja semakin rendah.6 

Usaha-usaha keselamatan selain ditujukan kepada teknik mekanik juga harus 

memperhatikan secara khusus aspek manusiawi. Dalam hal ini, pengetahuan dan 

penggairahan keselamatan kesehatan kerja (K3) kepada tenaga kerja merupakan saran 

penting. Perlunya pencegahan terhadap kecelakaan dapat ditempuh dengan memberikan 

pengertian tentang keselamatan kesehatan kerja serta penerapan sikap terhadap 

keselamatan kerja pada karyawan untuk mengurangi dan mencegah timbulnya 

kecelakaan. Dari hasil penelitian, dari 31 responden diketahui yang memiliki 

pengetahuan K3 rendah sebanyak 15 responden atau 48,4%, 11 responden atau 35,5% 

mempunyai pengetahuan K3 yang sedang dan 5 responden atau 16,1% mempunyai 

pengetahuan K3 yang tinggi. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 

ada hubungan pengetahuan keselamatan kerja karyawan dengan kejadian kecelakaan 

kerja di tempat kerja. Pengetahuan responden yang baik ini dipengaruhi oleh adanya 

pelatihan K3, penyuluhan K3 yang pernah diberikan pada pengrajin dan juga karena 

pengalaman dan informasi yang di dapat dari berbagai sumber. 

 

Hubungan antara Sikap Penggunaan APD dengan Kejadian Kecelakaan Kerja  

Berdasarkan pada hasil analisis diketahui bahwa ada hubungan antara sikap 

penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja pengrajin pisau batik, 

dapat diartikan jika sikap penggunaan APD baik maka kejadian kecelakaan kerja akan 

menurun. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan 

merupakan suatu tindakan atau aktivitas. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam 

suatu tindakan. Sikap merupakan predisposisi evaluatif yang banyak menentukan 

bagaimana individu bertindak akan tetapi sikap dan tindakan nyata seringkali jauh 

berbeda. 

Kurang atau tidak menggunakan APD adalah salah satu perilaku berbahaya yang 

dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja tidak 

mempunyai atau tidak menggunakan APD untuk performansi tugas tertentu. 

Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi 

seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi pekerja dari bahaya tempat 

kerja sehingga terhindar dari kecelakaan kerja. Karena itu pentingnya alat pelindung diri 

bisa digunakan oleh pekerja secara nyaman dan tidak menimbulkan bahaya baru. 

Perasaan tidak nyaman yang timbul pada saat menggunakan alat pelindung diri akan 

mengakibatkan sikap enggan tenaga kerja menggunakannya dan mereka memberi 

respon yang berbeda-beda. Respon tersebut yaitu menahan rasa tidak nyaman dan tetap 

memakai, sesekali melepas, hanya digunakan pada saat tertentu, tidak digunakan sama 

sekali, atau merasa nyaman tetap menggunakan alat pelindung diri tersebut. 
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Hubungan Pengetahuan K3 dan Sikap Penggunaan APD dengan Kejadian 

Kecelakaan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan K3 dan sikap penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan kerja di 

tempat kerja yang berarti apabila pengetahuan dan sikap penggunaan APD tinggi maka 

kejadian kecelakaan kerja akan menurun, karena pengetahuan adalah hasil proses tahu 

setelah melalui proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan 

memegang peranan penting untuk terbentuknya perilaku, dan akan menghasilkan sikap 

positif dalam menyikapi bahaya dalam lingkungan kerja. 

Menurut pendapat Eagly dan Chaiken bahwa sikap merupakan tendensi 

psikologi yang ditunjukkan dengan penilaian senang/tidak senang terhadap suatu obyek. 

Sedangkan pengetahuan keselamatan kerja merupakan ilmu pengetahuan dan 

penerapannya guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit yang 

disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Dengan demikian, definisi sikap 

terhadap pengetahuan keselamatan kerja lebih menekankan adanya evaluasi untuk 

setuju/tidak setuju terhadap pengetahuan.7 Dalam Pusat Kesehatan Kerja, 2003, 

mengungkapkan bahwa masalah penyebab kecelakaan yang paling besar yaitu faktor 

manusia karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ketrampilan, kurangnya kesadaran 

dari pimpinan dan tenaga kerja untuk melaksanakan peraturan perundangan K3.8 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan K3 dengan sikap penggunaan APD pada 

pekerja pengrajin pisau batik  yang berarti apabila pengetahuan K3 tinggi belum tentu 

mempengaruhi sikap penggunaan APD juga tinggi. Ada hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan K3 dengan kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja pada pekerja 

pengrajin pisau batik  yang berarti apabila pengetahuan K3 tinggi maka kejadian 

kecelakaan kerja pada pekerja pengrajin pisau akan menurun. Ada hubungan yang 

signifikan antara sikap penggunaan APD dengan kejadian kecelakaan kerja di tempat 

kerja pada pekerja pengrajin pisau batik  yang berarti apabila sikap penggunaan APD 

tinggi maka kejadian kecelakaan kerja pada pekerja pengrajin pisau akan menurun. Ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan K3 dan sikap penggunaan APD dengan 

kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja pada pekerja pengrajin pisau batik  yang 

berarti apabila pengetahuan K3 dan sikap penggunaan APD tinggi maka kejadian 

kecelakaan kerja pada pekerja pengrajin pisau akan menurun. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada pihak perusahaan antara lain: (1) memberikan 

informasi baru tentang pentingnya aspek teknis keselamatan kerja; (2) memberikan 

peralatan keselamatan kerja yang lengkap dan memenuhi standar keselamatan; (3) 

memberikan penghargaan bagi karyawan yang selalu mematuhi peraturan keselamatan 

dan mempunyai andil dalam meningkatkan keselamatan kerja baik bagi dirinya maupun 

bagi rekan kerjanya; (4) Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus; (5) 

memberikan penanganan secara tepat oleh pihak industri apabila terjadi kecelakaan 

kerja, serta (6) Melakukan promosi kesehatan kepada seluruh tenaga kerja di PT. X 

secara aktif. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan pengukuran dengan 
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variabel yang berbeda untuk lebih mengetahui faktor lain yang berhubungan dengan 

pengetahuan K3 dan sikap penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan 

kerja. Dan juga terhadap faktor-faktor lainnya seperti faktor mekanik berupa alat-alat 

kerja yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan kerja, penyediaan APD yang 

merupakan fasilitas pencegah kecelakaan kerja, serta faktor lingkungan yang 

berpengaruh terhadap kejadian kecelakaan kerja sehingga dapat dijadikan acuan atau 

masukan untuk bisa menurunkan kejadian kecelakaan kerja. 
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ABSTRAK 

Proses punggah adalah proses pekerjaan mengangkat, memindahkan dan 

menurunkan beban dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan 

prosedur tertentu serta dengan menggunakan pesawat angkat mekanis. Proses 

pekerjaan ini umumnya sering dijumpai pada proses pekerjaan bongkar-muat di 

dermaga, pekerjaan konstruksi, pekerjaan pertambangan dan sebagainya. Pekerjaan 

seperti ini sangat berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Kegagalan dalam proses 

punggah dapat berakibat rusaknya alat peralatan, rusaknya material yang diangkat, 

kerusakan lingkungan kerja disekitarnya, serta cidera atau bahkan terjadinya kematian 

pekerja, dan pada akhirnya berpengaruh pada produktivitas dan biaya perusahaan. 

Penelitian ini difokuskan untuk menemukan jawaban atas penyebab terjadinya 

kegagalan proses punggah yang menitikberatkan pada penguasaan dan pemahaman 

dalam mengimplementasikan aspek-aspek fundamental dalam ilmu rigging. Penelitian 

ini dilakukan dengan pendekatan melalui pengamatan (observasi) terhadap suatu 

proses pekerjaan punggah di lapangan dengan memberikan gambaran melalui  

implementative description dengan melibatkan pesawat angkat mekanis (mobile crane) 

dan peralatan angkatnya.  

Terdapat beberapa faktor yang menciptakan peluang terjadinya kecelakaan kerja 

khususnya pada proses punggah, diantaranya adalah (a) Gagalnya 

mengimplementasikan aspek-aspek fundamental dalam ilmu rigging; (b) Lemahnya 

keperdulian pekerja terhadap aspek keselamatan kerja; dan (c) Sistem manajemen dan 

budaya perusahaan.  

Pemahaman aspek-aspek fundamental rigging yang baik dan benar serta 

prosedural dengan melibatkan pesawat angkat mekanis (mobile crane) dalam beragam 

tipe dan kapasitas, akan dapat mengendalikan risiko kecelakaan kerja pada proses 

punggah yang terjadi dalam kegiatan khususnya pekerjaan bongkar-muat di dermaga, 

konstruksi, pertambangan, dan umumnya pada pekerjaan-pekerjaan pengangkatan 

(lifting) lainnya. 

 

Kata kunci : keselamatan kerja, proses punggah, rigging, pekerjaan lifting.   

 

ABSTRACT  

The loading-unloading process is about lifting, moving and lowering the loads 

from one place to another by using certain procedures and by using mechanical lifting 

equipment. This work process is generally often found in the process of loading and 

unloading work at seaport or dock, construction works, mining industry and so on. The 

jobs such as this are very high risk of accidents. Failure on the loading-unloading 

process can result in damage to equipment, damage to the materials removed, damage 
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to the surrounding work environment, and injury or even fatality of the worker, and 

ultimately affect to the productivity and the company expenses. 

This research is focused to finding the answers toward the causes of loading-

unloading process failures that concentered on mastery and understanding in 

fundamental aspects implementation in rigging science. This research is conducted by 

approaching through observation to a process of loading-unloading at workplace by 

providing an overview through implementation description by involving the mobile 

crane and lifting devices. 

There are several factors that create opportunities for work accidents, especially 

in the process of loading-unloading, including (a) Failure to implement fundamental 

aspects in rigging science; (b) Weakness of worker's awareness of occupational safety 

aspects; and (c) Management system and corporate culture. 

The understanding of fundamental aspects to good and correct rigging and 

procedurally involving various types and capacity of mobile cranes and its lifting 

device, will be able to control the risk of work accidents in the loading-unloading 

process, particularly in the seaport or docking activities, construction work, mining 

industry, and other lifting works generally. 

 

Keywords : occupational safety, loading-unloading process, rigging, lifting works. 

 

Pendahuluan 
Proses pekerjaan pengunggahan (loading-unloading process) sering kita jumpai 

pada kegiatan-kegiatan bongkar-muat barang di dermaga atau pelabuhan, baik 

pelabuhan darat ataupun pelabuhan laut, dimana kegiatan tersebut untuk jenis kapasitas 

yang besar umumnya menggunakan alat bantu mekanis berupa pesawat angkat (crane) 

yang dioperasikan oleh seorang operator baik pesawat angkat yang melekat pada kapal 

yang bersandar, maupun pesawat angkat yang bersifat bergerak (mobile) dimana 

perangkat mekanisnya dioperasikan dari sisi dermaga. 

Proses punggah pada dasarnya tidak hanya berbatas pada kegiatan-kegiatan di 

dermaga atau pelabuhan saja, namun setiap kegiatan yang melakukan proses bongkar-

muat baik dari perairan ke darat, dari perairan ke perairan, ataupun dari darat ke darat 

adalah kegiatan yang termasuk dalam lingkup proses punggah. Namun dalam penelitian 

ini, peneliti hanya membatasi untuk kegiatan pengunggahan dari perairan sungai ke 

darat yang dilakukan oleh salah satu perusahaan kontraktor ekplorasi batu-bata 

berlokasi di desa Satui, kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan selatan, dimana 

obyek penelitian ini dilakukan.  

Kegagalan dalam proses pekerjaan pengunggahan dapat berakibat rusaknya alat 

peralatan, rusaknya material yang diangkat karena bisa jadi tercebut ke dalam air, 

kerusakan lingkungan kerja disekitarnya, serta cidera pekerja atau bahkan terjadinya 

kematian pekerja, dimana imbas dari itu semua akan berujung pada produktivitas dan 

biaya perusahaan yang akan ditanggung karenanya.  

Selain seorang operator yang bertugas mengoperasikan pesawat angkat yang 

memiliki tanggung jawab pekerjaan dan keselamatan kerja, tidak kalah pentingnya juga 

adalah tugas seorang petugas juru ikat (rigger) dan petugas pembantu isyarat (dogsman) 

yang membantu operator pesawat angkat untuk memastikan material terikat dengan baik 

sebelum diangkat dan kemudian mudah dilepas kembali setelah diturunkan. Penguasaan 
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secara fundamental yang benar akan aturan-aturan standar rigging ini bermanfaat untuk 

mengendalikan terjadinya risiko kecelakaan kerja dan kerugian-kerugian lain yang tidak 

diinginkan.  

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.09/ MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut 

secara tegas mewajibkan seorang petugas yang mengoperasikan pesawat angkat (crane) 

adalah orang yang telah lulus uji kompetensi dan memiliki surat izin operasional (SIO) 

untuk mengoperasikan pesawat angkat sesuai dengan tipe dan kapasitas yang 

dioperasikan. Begitu pula dengan petugas yang bekerja membantu proses pekerjaan 

pengunggahan seperti petugas juru ikat (rigger) dan petugas pemberi isyarat (dogsman), 

yang merupakan orang yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi untuk 

pekerjaan punggah.  

Pada dasarnya semua proses punggah memiliki potensi bahaya dengan tingkat 

keparahan masing-masing tergantung pada berat dan dimensi material yang diunggah, 

serta kondisi lingkungan dimana proses punggah tersebut dilakukan. Sesuai identifikasi 

dan analisis, bahwa apabila proses punggah mengalami kegagalan, maka akan berakibat 

pada alat peralatan, material, lingkungan disekitarnya, dan pada manusia. Hal ini harus 

menjadi perhatian karena pada kenyataannya berdasarkan penelitian pada data inspeksi 

lapangan yang telah peneliti lakukan, banyak pekerjaan-pekerjaan pengunggahan 

dilakukan tanpa dibekali izin operasional dan tidak menggunakan peralatan punggah 

yang standar. Disamping itu juga ditemukan adanya petugas juru ikat (rigger) dan 

petugas pemberi isyarat (dogsman) merupakan pekerja yang tidak terlatih, belum 

memiliki kompetensi yang memadai, dan sudah barang tentu tidak memiliki sertifikasi 

keahlian dibidang tersebut. Hal ini sangat berbahaya sekali.  

 

Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian tentang fundamental rigging sebagai upaya 

pengendalian risiko kecelakaan kerja pada proses punggah ini, peneliti menggunakan 

metode implementatif deskriptif, yakni dengan melakukan wawancara dan observasi 

langsung di lapangan. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk menggali lebih 

dalam informasi dari responden agar diperoleh fakta terkait. Secara prinsip metodologis 

dalam penelitian ini adalah bagaimana menjawab pertanyaan penelitian mengapa terjadi 

kecelakaan kerja pada proses punggah yang melibatkan petugas juru ikat (rigger) dan 

petugas pemberi isyarat (dogsman).  

 Prinsip dasar dari penelitian ini adalah memperoleh informasi apa saja alat 

peralatan yang digunakan, bagaimana prosedur kerja dilakukan, asumsi-asumsi apa saja 

yang mendasarinya, instrumen-instrumen apa saja yang digunakan, bagaimana teknik 

pengumpulan data, dan alasan-alasan penting apa saja yang mendasarinya. Pendekatan 

dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus, dimana penelitian 

berfokus pada proses pekerjaan pengunggahan dilingkup kegiatan bongkar-muat 

dermaga pada suatu perusahaan kontraktor ekplorasi batu-bara yang melibatkan petugas 

juru ikat (rigger) dan petugas pemberi isyarat (dogsman).  

 Penelitian ini dilakukan dengan berlokasi di kawasan tambang batubara di desa 

Satui, kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan selatan. Peneliti mengkhususkan 

diri untuk melakukan penelitian pada proses pekerjaan pengunggahan, dilakukan 

dengan tahap pengamatan terhadap tahapan persiapan pekerjaan, tahapan pelaksanaan di 
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lapangan, tahapan evaluasi terhadap data hasil pengamatan, penelusuran data, dan 

dokumentasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian ini. Observasi dilakukan 

di lokasi pekerjaan dimana obyek penelitian berupa proses pekerjaan pengunggahan 

dilakukan dengan cara mengamati implementasi aspek keselamatan kerja. Pengamatan 

dilakukan dengan mengamati langsung dan dicatat secara sistematis terhadap indikasi 

dan gejala yang secara visual terlihat pada obyek penelitian.  

 Pada penelitian ini, peneliti melibatkan diri secara aktif, namun tetap menjaga 

keseimbangan sebagai pihak eksternal yang melakukan penelitian tanpa terlibat dalam 

pengambilan keputusan lapangan secara langsung. Peneliti melakukan pengolahan data 

dengan pendekatan analisis kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan bersumber 

dari hasil wawancara kepada reponden, mengklasifikasikan informasi yang diperoleh 

berdasarkan variabel penelitian dan disusun agar dapat dibandingkan antara informasi 

yang satu dengan yang lainnya, melakukan analisis data, meninjau ulang data dengan 

menggunakan tinjauan teori yang relevan. Selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan 

data yang diperoleh.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 Penguasaan fundamental rigging dalam proses punggah merupakan pemahaman 

yang bersifat eksakta dimana melibatkan banyak kalkulasi dengan beragam metode dan 

perumusan, sehingga agar dapat menguasai fundamental rigging dengan benar, maka 

seorang petugas juru ikat (rigger) dan petugas pemberi isyarat (dogsman) mutlak harus 

bisa menguasai matematika dan fisika dasar.  

 Peralatan dan asesoris rigging (lifting gear) yang beragam tipe, bahan, jenis 

ikatan, dan kapasitasnya, digunakan untuk menentukan alat yang tepat untuk mengikat 

dan atau menggendong material yang akan diunggah agar tidak terjatuh dan mengalami 

kerusakan baik sebelum maupun setelah diunggah.  

 

 
Gambar 1. Jenis-jenis ikatan rigging (chokes). 
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  Pada gambar 1, menunjukkan beragam jenis ikatan yang digunakan untuk 

mengikat dan atau menggendong material yang akan diunggah. Jenis ikatan ini 

bergantung kondisi di lapangan terutama berat dan dimensi material yang akan diangkat 

dan diturunkan. Disini dituntut kecakapan dan kompetensi seorang petugas juru ikat 

(rigger) untuk menentukan secara tepat jenis ikatan apa yang cocok untuk diterapkan 

terhadap material yang akan diangkat. Salah dalam memilih jenis bahan, kapasitas alat, 

dan jenis ikatan, akan berpeluang terciptanya kecelakaan kerja.  

 Gambar 2, 3, dan 4 menunjukkan koefisien-koefisien dan kapasitas alat (safe 

working load) atas perhitungan penggunaan peralatan punggah (lifting device) seperti 

tali baja (wire rope sling), rantai baja (chain sling), dan webbing yang sering digunakan 

dalam proses punggah. Kecakapan dalam melakukan proses punggah ini merupakan hal 

yang bersifat fundamental yang harus dikuasai oleh seorang petugas juru ikat (rigger). 

Untuk mengukur kecakapan tersebut, maka mutlak dilakukan uji kompetensi sehingga 

seorang petugas juru ikat (rigger) yang kompeten mampu melakukan proses pekerjaan 

pengunggahan dengan benar dan akurat, sehingga dapat meminimalkan risiko 

kecelakaan kerja.  

 

 

Gambar 2. Kapasitas webbing rata dan webbing melingkar 
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Gambar 3. Kapasitas beban kerja aman pada tali baja (wire rope sling) 

 

 
Gambar 4. Koefisien dan kapasitas rantai baja (chain sling) 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus insiden yang terjadi pada 

obyek penelitian di lokasi kejadian. Insiden kecelakaan kerja ini melibatkan petugas 
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juru ikat (rigger), petugas pemberi isyarat (dogsman), operator pesawat angkat dan 

penyelia yang mengakibatkan setumpuk material gorong-gorong dari bahan plat baja 

gelombang tercebur ke sungai dan tidak bisa digunakan lagi akibat kegagalan dalam 

proses punggah.  

Hasil investigasi menyebutkan bahwa pada saat itu, tim logistik menurunkan 

beberapa barang dari landing craft tank (LCT), termasuk tiga tumpuk material gorong-

gorong. Seorang petugas juru ikat (rigger) yang bertugas menyusun ketiga tumpukan 

gorong-gorong tersebut dan menumpuk ketiganya untuk diangkat sekaligus. Saat 

material diangkat dan diayun oleh pesawat angkat (crane) dari LCT dan dengan 

ketinggian 90 cm dari permukaan lantai LCT, satu tumpuk material gorong-gorong 

terjatuh dan langsung tercebur ke sungai. Dalam insiden ini, tidak ada orang di sekitar 

material tersebut ketika material diayun dan ketika jatuh.  

 

 
Gambar 5. Studi kasus insiden proses punggah dari LCT ke darat 

 

Petugas juru ikat (rigger) dari hasil penulusuran rekam jejak selama bekerja pada 

perusahaan, merupakan seorang juru ikat muda yang memiliki pengalaman kerja kurang 

dari dua tahun. Petugas juru ikat (rigger) menyatakan bahwa tidak ada pengarahan 

khusus dari atasan yang bersangkutan ketika akan melakukan pekerjaan pembongkaran 

pada landing craft tank (LCT). Setelah menurunkan enam buah container, pipa HDPE 

dan pipa pengeboran, bersama-sama dengan personil logistik lainnya pada pekerjaan 
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sebelumnya, mereka melanjutkan pekerjaan menurunkan material gorong-gorong dari 

bahan plat baja gelombang tersebut.  

 

 
Gambar 6. Proses gagal punggah dari LCT ke darat. 

 

 Petugas juru ikat (rigger) juga mengakui bahwa tidak ada diskusi dengan petugas 

juru ikat (rigger) lainnya selaku rigger senior sebelum memasang webbing sling pengi-

kat pada ketiga tumpukan gorong-gorong tersebut untuk menggunakan metode 

pembongkaran. Yang bersangkutan bermaksud mengikat ketiga tumpukan material 

sekaligus seperti terlihat pada Gambar 5, agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

cepat karena masih ada material lain di LCT yang harus dibongkar. Meski sudah 

mengindahkan peringatan dari rigger senior bahwa metode yang dia gunakan tidak 

benar dan tidak aman. Yang bersangkutan mengaku sedikit khawatir tetapi setelah 

melakukan uji pra-pengangkatan dan setelah menyusun kembali tumpukan gorong-

gorong tersebut menjadi lebih stabil, akhirnya yakin bahwa pengangkatan akan berjalan 

dengan aman.  

 Rigger senior sesuai rekam jejak perusahaan adalah seorang senior yang telah 

bekerja dalam lingkup pekerjaan pengunggahan dengan pengalaman selama 10 tahun. 

Rigger senior sudah memperingatkan bahwa metode pengunggahan yang dipakai tidak 

benar dan berpotensi terhadap risiko kecelakaan kerja. Pada saat tumpukan gorong-

gorong plat baja gelombang tersebut diangkat dengan menggunakan pesawat angkat, 

tiba-tiba menjadi oleng dan tercebur ke dalam sungai. Meskipun menurut operator 

pesawat angkat, bahwa material yang diangkat masih memiliki berat beban dibawah 

beban kerja aman (safe working load) terhadap kapasitas pesawat angkat.  

 Material gorong-gorong terbuat dari plat baja bergelombang dengan ukuran 

perlembar 2 m x 1,5 m dan berat total pengangkatan yang tercatat pada layar load 

measurement indicator seberat 17,9 ton. Pesawat angkat (crane) yang digunakan dari 

tipe Link Belt crewler crane kapasitas 150 ton, dan berada dalam kondisi laik operasi, 

serta beban pengangkatan jauh di bawah kapasitas angkat, sehingga tidak melampaui 

batas muatan beban. Kondisi lingkungan kerja pada saat insiden terjadi berlokasi di tepi 

alur sungai. Cuaca cerah dengan jarak pandang yang cukup dan tidak terhalang. Suhu 
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udara di lokasi pekerjaan tercatat 32o Celcius. Tidak ada orang di sekitar ketika material 

diangkat dan pada area ayunan pesawat angkat.  

 Job safety analysis (JSA) telah dibuat dan telah pula dikomunikasikan kepada tim 

kerja, namun pertemuan pra-pekerjaan untuk membicarakan metode yang tepat untuk 

pengunggahan material tidak dilakukan. Semua peralatan pengunggahan dalam kondisi 

baik dan telah ditandai dengan benar dan termutahirkan.  

 Dari hasil investigasi dan penelitian yang peneliti lakukan, bahwa penyebab gagal 

unggah yang berakibat material tercebut ke sungai tersebut adalah kurangnya 

penguasaan fundamental rigging, metode ikat yang tidak sesuai, kalkulasi yang tidak 

akurat, dan melakukan jalan pintas dengan menyusun ketiga material gorong-gorong 

sekaligus untuk sekali angkat. Petugas juru ikat (rigger) terburu-buru melakukan 

pekerjaan karena ingin cepat selesai dan masih ada barang-barang lain di LCT yang 

harus dibongkar.  

 Faktor lain yang juga memberikan kontribusi terjadinya insiden ini adalah bahwa 

petugas juru ikat (rigger) berasumsi salah bahwa proses pengangkatan sudah benar, 

sehingga dia mengabaikan peringatan dari rigger senior, hanya karena sudah melakukan 

uji pra-pengangkatan dan terlihat aman. Komunikasi yang gagal antara tim kerja, juga 

memberikan kontribusi secara tidak langsung yakni dengan tidak adanya pertemuan pra-

pengangkatan untuk membicarakan metode punggah yang tepat agar terhindar dari 

risiko kecelakaan kerja. Dari analisis, investigasi dan observasi dari kasus 

pengunggahan ini dapat diidentifikasi penyebab proses gagal unggah yakni didominasi 

oleh human error, dimana faktor kegagalan dalam penguasaan fundamental rigging 

menjadi aspek utama.  

Dengan melakukan analisis, interview langsung kepada para pekerja, observasi 

langsung dan tak langsung di lapangan, pengumpulan data yang berhubungan dengan 

kegagalan proses punggah seperti dijelaskan di atas, peneliti dapat mengkasifikasikan 

bahwa kegagalan proses punggah ini disebabkan oleh tiga aspek, yaitu: (a) Gagalnya 

mengimplementasikan aspek-aspek fundamental dalam ilmu rigging; (b) Lemahnya 

keperdulian pekerja terhadap aspek keselamatan kerja; dan (c) Sistem manajemen dan 

budaya perusahaan. Dalam faktor manusia, terdeteksi kurangnya penguasaan 

fundamental rigging yang mestinya dikuasai oleh seorang petugas juru ikat (rigger), 

ketepatan memilih dan mengambil keputusan berdasarkan ilmu rigging, penguasaan 

ilmu-ilmu eksakta seperti fisika dan matematika menjadi faktor utama kegagalan proses 

punggah, karena sebagian besar masalah pekerjaan pengunggahan dapat dipecahkan bila 

memahami prinsip-prinsip dasar fisika dan matematika.  

 

Kesimpulan 

Fundamental rigging merupakan aspek teknis yang spesifik dimana dibutuhkan 

keahlian khusus, mendapat pendidikan dan pelatihan yang memadai, tersertifikasi, 

sehingga memiliki kemampuan yang tepat untuk memilih dan mengambil keputusan 

dengan tepat guna mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Di samping itu, penguasaan 

ilmu-ilmu dasar eksakta seperti fisika dan matematika, menjadi syarat mutlak dapat 

memahami dan menguasai fundamental rigging dalam proses punggah.  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga klasifikasi faktor utama 

penyebab kecelakaan kerja pada proses punggah, yakni (a) Gagalnya 

mengimplementasikan aspek-aspek fundamental dalam ilmu rigging; (b) Lemahnya 
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keperdulian pekerja terhadap aspek keselamatan kerja; dan (c) Sistem manajemen dan 

budaya perusahaan. Faktor manusia memegang peranan penting dan dominan ter-

ciptanya kecelakaan kerja. Kurangnya penguasaan fundamental rigging, dan lemahnya 

keperdulian atas keselamatan kerja, ditambah budaya perusahaan yang tidak menunjang 

terhadap keselamatan kerja, maka aspek tersebut memiliki kontribusi terhadap ter-

ciptanya kecelakaan kerja. Dengan pemahaman fundamental rigging yang baik dan 

akurat, ditunjang penguasaan ilmu-ilmu dasar eksakta, maka hal ini dapat mengenda-

likan risiko kecelakaan kerja.  
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ABSTRAK  
CV. X merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 

pengolahan kayu yang menghasilkan bermacam-macam produk furniture outdoor 
maupun indoor yang dikombinasikan dengan bahan-bahan metal atau stainless steels. 
Produk tersebut antara lain meja, kursi, almari, dan rak. Dalam setiap aktivitas 
pekerjaan yang melibatkan banyak mesin serta banyak tenaga kerja, tidak menutup 
kemungkinan terjadi risiko kecelakaan. Walaupun perusahaan telah menerapkan 
beberapa standar atau prosedur keselamatan kerja, dalam pelaksanaanya masih 
terdapat beberapa potensi bahaya yang dapat menimbulkan kasus kecelakaan kerja. 
Faktor dan potensi bahaya yang terjadi apabila tidak dikendalikan akan menimbulkan 
kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi 
risiko bahaya yang ada dengan memberikan usulan pengendalian yang sesuai. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode Hazard Identification and Risk Assesment (HIRA) 
yang bertujuan mengidentifikasi risiko dan menilai tingkat risiko pada proses kerja 
operator. Sedangkan untuk menentukan pengendalian yang tepat agar risiko dapat 
diminimalkan dengan menggunakan metode 5W+1H. Dari hasil identifikasi terdapat 63 
risiko bahaya dari tiap aktivitas kerja, terdiri dari bahaya perilaku, bahaya ergonomi, 
bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya lingkungan. Dari hasil penilaian risiko yang 
dilakukan di bagian produksi CV. X diketahui bahwa basic risk yang harus 
diprioritaskan untuk ditangani perusahaan adalah kategori very high aktivitas saat 
melakukan mesin radial sawTerdapat 6 rekomendasi yang diusulkan dengan salah 
satunya adalah merancang desain pengaman untuk mesin radial saw. 

 
Kata kunci : Bahaya, Furniture, HIRA, Risiko, 5W+1H 

 

ABSTRACT  
CV. X is one of the manufacturing company in wood processing that produces a 

variety of outdoor and indoor furniture products are combined with metal or stainless 
steel. These products include desks, chairs, cabinets, and shelves. In any work activity 
involving many machines and many workers, there must be an accident risk. Although 
the company has implemented some safety standards or procedures, in practice there 
are still some potential hazards that could lead to cases of workplace accidents. Factors 
and potential hazards that occur if uncontrolled will cause larger losses. The purpose of 
this study is to reduce the potential hazards by providing appropriate recommendations. 
This research uses the Hazard Identification and Risk Assesment (HIRA) method to 
know the risks and assess the level of risk in the work process of worker. Meanwhile, to 
determine the proper control for risk can be minimized by using the 5W + 1H method. 
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From the identification result there are 63 hazard risk of each work activity, consist of 
behavior hazard, ergonomic hazard, chemical hazard, physical hazard, and 
environmental hazard. From the results of risk assessment conducted in the production 
CV. X is known that the basic risk that must be prioritized to be handled by the company 
is very high category that is the activity when workers do radial saw saw machine. 
There are 6 recommendations proposed by one of them is designing safety design for 
radial sawaw machine 

 
Keywords : Furniture, Hazard, HIRA, Risk, 5W+1H. 
 
Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat perkembangan 

industri yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan bertambah pesatnya industri baik 

dalam skala kecil, skala menengah maupun dalam skala besar. Dengan semakin pesatnya 

industri, tentu memunculkan beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang 

muncul adalah bagaimana mengatasi risiko kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan 

yang dapat merugikan perusahaan dan menurunkan produktivitas. 

Angka kecelakaan kerja terjadi di beberapa sektor usaha masih tinggi. Data dari 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan akhir tahun 2015 

menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus dengan korban 

meninggal dunia sebanyak 2.375 orang.1 Sedangkan menurut penelitian International 

Labor Organization (ILO) Indonesia menempati urutan ke 52 dari 53 negara dengan 

manajemen K3 yang buruk, padahal biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan 

sangat besar apabila sampai terjadi kecelakaan di tempat kerja.2,3,4 

CV. X merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di pengolahan 

kayu yang menghasilkan bermacam-macam produk furniture outdoor maupun indoor 

yang dikombinasikan dengan bahan-bahan metal atau stainless steels. Produk tersebut 

antara lain meja, kursi, almari, dan rak. Perusahaan ini terletak di Jalan Solo Purwodadi 

KM 8.5, Dusun Mundu Kelurahan Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten 

Karanganyar. Proses produksi dibagi menjadi 7 stasiun kerja, yaitu stasiun pembelahan 

log, stasiun pengeringan (oven), stasiun pembahanan, stasiun konstruksi, stasiun 

perakitan (assembly), stasiun finishing, dan stasiun packaging. Dalam menjalankan 

proses produksinya, perusahaan ini banyak menggunakan mesin otomatis sehingga 

berpotensi terjadinya kesalahan operasi tanpa terduga yang diakibatkan oleh pekerja. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pekerja di bagian produksi, terdapat 

beberapa potensi bahaya seperti debu/geram hasil benda kerja kayu yang tersebar di 

sekitar tempat kerja. Risiko yang terjadi adalah pekerja sering mengalami sesak napas, 

batuk-batuk, dan iritasi mata akibat kemasukan debu kayu yang berterbangan. Potensi 

bahaya yang lain adalah datang dari pekerjanya sendiri yang sering tidak menggunakan 

Alat Pelindung Diri (APD) atau unsafe action. Padahal risiko yang ditimbulkan akibat 

tidak menggunakan APD adalah tangan pekerja dapat terluka akibat tersayat mesin yang 

dioperasikannya. Selain itu, pengukuran terhadap suhu di tempat kerja menunjukkan 

angka 34,4 0C. Nilai tersebut sudah menunjukkan batas maksimum suhu ruangan yaitu 

18-30 0C.5 Suhu yang panas ini menyebabkan pekerja dehidrasi, keringat berlebih, 

pusing, kurang konsentrasi, dan mudah lelah. Pengukuran lain adalah pada kebisingan 

yang menunjukkan angka 88,4 dB. Nilai tersebut sudah menunjukkan batas maksimum 

tingkat paparan maksimal selama 8 jam per hari yaitu 85 dB.5 Kebisingan ini 
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ditimbulkan dari mesin yang beroperasi dan aktivitas yang terjadi secara terus menerus 

setiap hari. Risiko yang ditimbulkan adalah pendengaran terganggu dan telinga 

berdengung. 

Menurut data perusahaan selama 3 tahun terakhir telah terjadi kecelakaan kerja 

sebanyak 4 kasus. Data tersebut belum bisa mewakili jumlah kecelakaan kerja yang 

sebenarnya terjadi karena banyaknya kasus kecelakaan kerja tidak dilaporkan yang 

jumlahnya diperkirakan lebih banyak lagi. Hal ini tidak sesuai dengan misi perusahaan 

yang menerapkan prinsip zero accident. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi untuk 

meminimasi potensi bahaya dan risiko yang terjadi. Penelitian ini dilakukan pada semua 

stasiun kerja, karena identifikasi faktor penyebab risiko meliputi seluruh kegiatan pada 

stasiun kerja. Karena penelitian dilakukan di semua stasiun kerja, maka melibatkan 

sebanyak 125 tenaga kerja yang setiap harinya berisiko terpapar bahaya secara terus 

menerus selama 5 hari kerja (8 jam per hari).  

Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi 

bahaya yang mungkin terjadi di CV. Valasindo Sntra Usaha. Metode yang digunakan 

adalah Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA). HIRA merupakan suatu 

proses untuk mengidentifikasi bahaya, mengukur, mengevaluasi risiko yang muncul dari 

sebuah bahaya, lalu menghitung kecukupan dari tindakan pengendalian yang ada dan 

memutuskan apakah risiko yang ada dapat diterima atau tidak.6 Sedangkan usulan 

perbaikan atau rencana pengembangan terhadap permasalahan yang terjadi 

menggunakan metode 5W+1H. Metode 5W+1H digunakan untuk mencari permasalahan 

yang terjadi secara detail yang digunakan untuk usulan pemecahan masalah secara tepat. 

Berupa beberapa pertanyaan seperti what, who, where, when, why, dan how (apa, siapa, 

dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana). 

 

Metode Penelitian 

Metode yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah Hazard Identification and 

Risk Assessment (HIRA). HIRA adalah cara yang sistematis untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis bahaya untuk menentukan ruang lingkup bahaya yang ada. HIRA 

dilakukan sesuai urutan proses kerja dari awal sampai akhir yang bertujuan menemukan 

apa yang mungkin bisa menyebabkan kecelakaan besar (identifikasi bahaya), bagaimana 

mungkin itu adalah bahwa kecelakaan besar akan terjadi dan konsekuensi potensial 

(penilaian risiko) dan pilihan apa yang ada untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan 

besar (tindakan pengendalian).7 

a. Identifikasi Bahaya yaitu mengidentifikasi segala risiko baik dari aktivitas produksi 

maupun yang ada di lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi 

pekerja. 

b. Penilaian Risiko yaitu dilakukan setelah identifikasi bahaya. Penilaian tersebut 

meliputi 

- Penilaian keparahan (consequensces): tingkat bahaya/keparahan/keseriusan yang 

ditimbulkan dari suatu aktivitas.  

- Penilaian paparan (exposure): frekuensi atau durasi seseorang terpapar dengan 

suatu sumber bahaya. 

- Penilaian kemungkinan (likelihood): kemungkinan terjadinya bahaya dari suatu 

aktivitas. 

- Menghitung nilai risiko (consequences x exposure x likelihood) 
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Penentuan kategori risiko berdasarkan perhitungan nilai risiko dengan kriteria 

very high (di atas 400), priority 1 (200-400), substansial (70-200), priority 3 (20-

70), acceptable (dibawah 20). 

- Menghitung nilai existing risk (jika terdapat pengendalian) : consequences x 

exposure x likelihood 

- Menentukan nilai risk reduction: (Basic Risk – Existing Risk) / Basic Risk x 

100%. 

Penelitian ini juga dibantu dengan tool 5W+1H. Tool 5W+1H dapat digunakan 

sebagai rencana perbaikan dan target perbaikan yang ingin dicapai. 5W+1H berupa 6 

pertanyaan yang terdiri dari what (apa perbaikan yang dilakukan?), why (mengapa 

kecelakaan kerja tersebut dapat terjadi?), where (dimana kecelakaan kerja terjadi), who 

(siapa yang akan menerapkan perbaikan tersebut?), when (kapan perbaikan tersebut 

dilakukan?), how (bagaimana cara menanggulangi kecelakaan kerja tersebut?). 

 

Hasil 

 Hazard Identification and Risk Assesment (HIRA) terdiri dari identifikasi bahaya 

dan penilaian risiko yang dijelaskan sebagai berikut. 

 

Identifikasi Bahaya 

Identifikasi bahaya dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung 

ke CV. X dan pencatatan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Adapun potensi bahaya 

yang terdapat pada produksi furniture CV. X adalah 

a. Proses sawmill/penggergajian terdapat aktivitas mengangkat log untuk ditempatkan 

di konveyor mesin gergaji besar/sawmill, mendorong log dan menempatkan posisi 

log ke arah mata gergaji sawmill besar, Memotong balok kayu menjadi ukuran yang 

lebih kecil dengan mesin sawmill kecil, papan kayu kemudian dipotong kembali 

menjadi balok-balok kecil dengan mesin radial saw sesuai ukuran yang diinginkan, 

menumpuk papan kayu besar/kecil untuk ditumpuk di palet. Bahaya yang terjadi 

antara lain bahaya perilaku, bahaya fisik, bahaya ergonomi. Risiko yang terjadi 

adalah tangan tersusup kayu yang masih kasar, bernanah, musculoskeletal disorder, 

bahu terkilir, tangan terjepit, pusing, kelelahan terkena panas matahari, tangan pisau 

tersayat mesin sawmill kecil, luka sayat, terpotong jari tangan. 

b. Proses pengovenan terdapat aktivitas menata dan menumpuk kayu yang akan masuk 

ke dalam oven sesuai dengan pengelompokannya, membakar kayu sebagai pemanas 

oven dan menjaga tungku oven selama 24 jam agar api di tungku tidak 

mati, mengeluarkan dan membongkar kayu hasil dari pengovenan. Bahaya yang 

terjadi antara lain bahaya kimia dan bahaya ergonomi. Risiko yang terjadi adalah 

musculoskeletal disorder, tangan memar dan terjepit, terpeleset dari tangga, terjatuh, 

suhu badan meningkat menyebabkan keringat berlebih, dehidrasi, mudah lelah, 

mata perih dan berair, batuk-batuk, nyeri pinggang. 

c. Proses pembahanan terdapat aktivitas penandaan kayu sesuai ukuran model yang 

dibutuhkan dengan mal, proses penyerutan kayu dengan mesin planner/mesin serut 

atau juga bisa dengan mesin moulding, merapatkan papan balok 1 dengan papan 

balok yang lainnya dengan mesin konveyor pengeleman, dilakukan press kayu agar 

lem menempel kuat menggunakan mesin rotary press, Pada stasiun ini juga 

dilakukan pemotongan dengan bentuk bengkok menggunakan mesin bandsaw. 



36 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 

 

 

Bahaya yang terjadi antara lain bahaya ergonomi, bahaya perilaku, bahaya kimia. 

Risiko yang terjadi adalah Encok dan nyeri pada pinggang, kesemutan, kram, 

tangan bernanah atau berdarah karena tersusup kayu yang permukaannya masih 

kasar, tangan tersayat mesin, iritasi saluran pernapasan, gangguan pernapasan 

berupa sesak napas hingga batuk-batuk, iritasi mata, mata memerah karena 

kemasukan debu, pusing dan mual karena menghirup bau lem yang cukup banyak, 

tangan terjepit mesin, kuku jari tangan terlepas, jari tangan terpotong terkena pisau 

mesin bandsaw. 

d. Proses konstruksi terdapat aktivitas Pembentukan koordinat alur dan penghalusan 

kayu dengan mesin double spindel (untuk sisi yang melengkung) hingga ukurannya 

presisi, Pemotongan kembali sudut atas dan bawah kursi dengan mesin radial saw 

untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan, membuat lubang bor berbentuk elips 

dengan mesin mortice sebagai peletakan dowel, Melubangi kayu untuk peletakan 

baut dengan mesin bor horizontal atau mesin bor vertical, Pembuatan lace/ekor 

burung sebagai tambahan untuk variasi profil dengan mesin doughtile, 

menghaluskan smua sisi kayu dengan mesin penghalus manual atau dengan mesin 

sander. Bahaya yang terjadi antara lain bahaya ergonomi dan bahaya perilaku. 

Risiko yang terjadi adalah Jari tangan terpotong, robek, dan tersayat mesin, iritasi 

saluran pernapasan, gangguan pernapasan berupa Sesak napas yang menyebabkan 

batuk-batuk, iritasi mata, mata memerah karena kemasukan debu, kram pada leher, 

nyeri pinggang, kesemutan pada kaki, kram pada kaki, tangan berlubang terkena 

mesin bor, jari tangan terjepit 

e. Proses assembly terdapat aktivitas Melakukan perakitan bahan berdasar urutan yang 

dikehendaki. Bahaya yang terjadi antara lain bahaya ergonomi dan bahaya perilaku. 

Risiko yang terjadi adalah Jari tangan memar terkena pukulan palu, kaki pekerja 

tertusuk alat atau material yang ujungnya lancip karena kondisi tempat kerja yang 

berserakan, iritasi saluran pernapasan, gangguan pernapasan berupa sesak napas 

yang menyebabkan batuk-batuk, Musculoskeletal disorder, nyeri punggung karena 

pekerja membungkuk dalam waktu yang lama, nyeri pada kaki, kram, kesemutan 

karena jongkok terlalu lama. 

f. Proses finishing (bahan kayu) terdapat aktivitas melakukan pendempulan pada 

bagian kayu, melakukan pengamplasan dengan mesin gerinda atau dengan kertas 

amplas, menganyam rotan sintesis pada kursi. Bahaya yang terjadi antara lain 

bahaya ergonomi dan bahaya perilaku, dan bahaya kimia. Risiko yang terjadi adalah 

Pusing, sesak napas, Kesemutan, nyeri otot, dan kram pada kaki, jari tangan robek 

akibar tersayat mesin gerinda, Iritasi saluran pernapasan, gangguan pernapasan 

berupa Sesak napas yang menyebabkan batuk-batuk, iritasi mata, mata memerah 

karena kemasukan debu, kaki tergores rotan sintesis dan benda-benda kecil yang 

ada di sekitar tempat kerja yang berserakan, tangan berdarah karena tergores rotan 

sintesis yang ujungnya lancip. 

g. Proses finishing (bahan non kayu) terdapat aktivitas melakukan turning atau 

pembubutan, melakukan pengelasan atau menyambungkan 2 material, menggerinda 

atau menghaluskan material Bahaya yang terjadi antara lain bahaya ergonomi dan 

bahaya perilaku, dan bahaya kimia. Risiko yang terjadi adalah jari tangan melepuh 

saat memegang benda kerja yang panas setelah terkena putaran pahat bubut, Luka 

bakar pada tangan yang terkena percikan api dari las, Luka robek pada tangan 
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danpatah jari akibat terkena putaran pisau gerinda, luka bakar pada tangan yang 

terkena percikan api gerinda, mata iritasi dan infeksi karena kemasukan gram hasil 

menggerinda stainless steel 

h. Lingkungan tempat kerja dimana pekerja memiliki waktu bekerja rata-rata 8 jam 

selama 5 hari terdapat bahaya yang ada yaitu bahaya fisik dan lingkungan. Risiko 

yang terjadi adalah gangguan pendengaran, telinga sakit karena bising, dehidrasi, 

keringat berlebih, kurang konsentrasi, cepat lelah, pingsan karena lingkungan panas, 

iritasi saluran napas, gangguan pernapasan berupa sesak napas hingga batuk-batuk, 

mata kemasukan debu. 

 

Penilaian Risiko 

Berdasarkan identifikasi bahaya yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan 

penilaian risiko dan menentukan kategori dari apakah risiko tersebut termasuk ke dalam 

tingkat very high, priority 1, substansial, priority 3, atau acceptable. Selanjutnya 

dihitung nilai existing risknya. Pada penilaian Existing Risk, dilakukan perhitungan Risk 

Reduction (RR). 

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan didapatkan potensi dan bahaya 

risiko yang mengalami penurunan dari level risk substansial ke level risk priority 3 

sebanyak 15, tidak mengalami penurunan level risk substansial 3 sebanyak 13, tidak 

mengalami penurunan level risk prioriy 3 sebanyak 10, mengalami penurunan dari level 

risk very high ke level risk substansial sebanyak 9, tidak mengalami penurunan level 

risk very high sebanyak 1, mengalami penurunan dari level risk priority 3 ke level risk 

acceptance sebanyak 1, mengalami penurunan dari level risk priority 1 ke level risk 

substansial sebanyak 14. 

 

Pembahasan 

Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan ditemukan sebanyak 63 potensi bahaya 

dan risiko. Bahaya yang ditemukan dalam proses produksi furniture di CV. X terdiri dari 

bahaya perilaku sebanyak 44, bahaya ergonomi sebanyak 12, bahaya fisik sebanyak 3, 

bahaya kimia sebanyak 3, dan bahaya lingkungan sebanyak 2. Bahaya yang paling 

banyak adalah bahaya perilaku. Hal ini karena pekerja sebagian besar tidak memiliki 

kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri (APD). Padahal perusahaan sudah 

menyediakan APD guna mencegah kemungkinan kecil risiko yang terjadi. APD yang 

tidak digunakan oleh pekerja yaitu APD berupa sarung tangan, masker, kacamata kerja, 

sepatu kerja. Risiko yang terjadi jika tidak menggunakansarung tangan adalah tangan 

tersusup kayu yang permukaanya masih kasar, tangan mudah tergores, tersayat, dan 

terpotong mesin, jari tangan melepuh saat memegang benda kerja yang panas setelah 

terkena putaran pahat bubut, luka bakar pada tangan yang terkena percikan api dari las, 

luka robek pada tangan danpatah jari akibat terkena putaran pisau gerinda, luka bakar 

pada tangan yang terkena percikan api gerinda. Risiko yang terjadi jika tidak 

menggunakan masker adalah iritasi saluran pernapasan, gangguan pernapasan berupa 

sesak napas hingga batuk-batuk. Risiko yang terjadi jika tidak menggunakan kacamata 

kerja adalah iritasi mata, mata memerah karena kemasukan debu. Risiko yang terjadi 

jika tidak menggunakan sepatu kerja adalah kaki pekerja tertusuk alat atau material yang 

ujungnya lancip karena kondisi tempat kerja yang berserakan. 
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Sedangkan bahaya yang paling kecil adalah bahaya lingkungan yaitu limbah kayu 

hasil sisa penggergajian (serpihan kayu, potongan kayu berukuran kecil, debu) yang 

belum dikumpulkan di satu tempat masih banyak yang berserakan dan beterbangan di 

lokasi kerja. Hal ini berisiko iritasi saluran napas, gangguan pernapasan berupa sesak 

napas hingga batuk-batuk, mata kemasukan debu. Lingkungan kerja terdapat banyak 

material, peralatan, dan kabel yang berserakan dan semrawut di lantai. Hal ini juga 

berisiko pekerja mengalami luka memar, terkilir, tersetrum listrik. 

Pada penilaian risiko untuk level risk tertinggi yang tidak mengalami perubahan 

walaupun sudah ada pengendalian dari pabrik maupun tidak ada pengendaian dari pabrik 

adalah level very high untuk bahaya perilaku pekerja tidak menggunakan APD berua 

sarung tangan saat mengoperasikan mesin radial saw. Dengan nilai consequence 7, nilai 

exposure 10, nilai likelihood 10 dan basic risk yang diperoleh adalah 700. Terdapat 

sudah pengendalian dari pabrik berupa sarung tangan kain, maka nilai existing risk nya 

mengalami penurunan sebesar 40% yaitu nilai consequence 7, nilai exposure 10, nilai 

likelihood 6, dan basic risk yang diperoleh 420. Hal ini karena risiko yang dialami 

pekerja karena tidak menggunakan sarung tangan saat mengoperasikan mesin radial saw 

adalah luka sayat, terpotong jari tangan. Oleh karena penilaian risiko yang mempunyai 

tingkat risiko very high adalah aktivitas saat melakukan mesin radial saw, maka 

selanjutnya digunakan metode 5W+1H sebagai perbaikan atau rencana pengembangan. 

 

Usulan Perbaikan Risiko Kecelakaan Kerja Bagian Mesin Radial Saw dengan 

Metode 5W+1H 

- What (Apa yang harus dilakukan): Memberikan prioritas perbaikan risiko 

kecelakaan kerja di area mesin radial saw 

- Why (Mengapa harus dilakukan): Karena berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja 

seperti luka sayat dan terpotong jari tangan, Perbaikan dilakukan sehingga risiko 

yang diakibatkan oleh aktivitas mesin radial saw dapat diminimasi 

- Where (Dimana dilakukan perbaikan): Rencana perbaikan ini dilakukan di area 

mesin radial saw yaitu stasiun sawmill/penggergajian dan stasiun konstruksi 

- When (Kapan dilakukan tindakan perbaikan): Rencana tindakan ini akan 

dilaksanakan secepatnya, setelah mengetahui dan menemukan faktor-faktor 

penyebab kecelakaan kerja bagian mesin radial saw 

- Who (Siapa yang melakukan perbaikan): Pihak K3, pengawas/mandor, bagian 

teknisi, dan operator 

- How (Bagaimana cara melakukan perbaikan): 

a. Memasang self adjusting guard yaitu pelindung yang menyesuaikan ukuran atau 

posisi material. Pelindung ini ditempatkan di sisi kiri pisau radial saw dengan 

jarak + 10 cm dari pisau mesin radial saw sebagai penghalang antara tangan 

pekerja dengan mesin yang berputar. Jadi kayu dipegang diluar pelindung. 

Pelindung umumnya terbuat dari bahan plastik atau logam 

b. Memasang SOP (Standard Operating Procedures) penggunaan mesin radial saw 

- Prosedur sebelum memulai aktivitas 

1. Periksa area kerja untuk memastikan tidak ada gangguan atau bahaya 

yang akan terjadi 

2. Periksa apakah semua pelindung keamanan berfungsi dan pada posisi 

tempatnya 
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3. Pastikan yang mengoperasikan mesin radial saw sudah paham dan 

mengerti pengoperasian tombol-tombol yang ada 

4. Jaga agar meja dan area kerja bersih dari semua peralatan, kayu dan 

serbuk gergaji. 

5. Mulai dengan menyalakan unit ekstraksi debu sebelum menggunakan 

mesin. 

6. Jika peralatan rusak, hentikan pemakaian dan segera lapor ke pengawas 

atau bagian teknisi. 

- Prosedur pada saat menjalankan aktivitas 

1. Jangan memegang material di zona bahaya. Jaga agar tangan tetap berada 

di luar garis potong. 

2. Benda kerja harus dipegang di luar pelindung. 

3. Biarkan gergaji mencapai kecepatan maksimal sebelum memotong. 

4. Operasikan gergaji dengan tangan kanan 

5. Hindari menjangkau garis gergaji. Jangan menyilangkan lengan saat 

memotong. 

6. Saat menggunakan tangan kanan untuk menarik gergaji, jaga tangan kiri, 

terutama jempol dengan garis pemotong. 

7. Kembalikan kepala pemotong ke belakang meja setelah setelah 

memotong silang. 

8. Garis potong maksimum benda kerja tidak boleh dilampaui. 

- Prosedur setelah menjalankan aktivitas 

1. Matikan gergaji dan setel ulang semua pelindung sampai posisi tertutup 

sepenuhnya. 

2. Bersihkan mesin setelah selesai digunakan 

c. Memasang visual display berupa peringatan untuk menggunakan Alat Pelindung 

Diri (APD) pada saat menjalankan mesin radial saw yaitu 

- Kacamata keamanan/safety glasses. 

 

 
 

       Gambar 1. Kacamata Keamanan 

 

 

- Perlindungan pendengaran/ear plugg 

 
 

Gambar 2. Pelindung Telinga 
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- Sarung tangan logam/metal gloves 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sarung Tangan 

 

- Masker debu/dust respiratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Masker Debu 

 

d. Memberikan pelatihan K3 mengenai bahaya kecelakaan akibat kesadaran pekerja 

yang kurang 

e. Memberikan apel setiap pagi sebelum mengawali pekerjaan. Apel dilakukan oleh 

pengawas/mandor dengan tujuan: 

- untuk mengingatkan pekerja agar bekerja dengan aman (memperhatikan 

lingkungan kerja, menggunakan peralatan kerja dalam kondisi baik, bekerja 

sesuai dengan prosedur) 

- memeriksa kelengkapan APD 

- membahas pekerjaan atau hal-hal yang belum selesai 

- melakukan sharing tentang rencana baru yang akan dilakukan. 

f. Memberikan penghargaan kepada operator yang selalu disiplin dalam 

mengimplementasikan K3 agar operator memiliki kesadaran akan penggunaan 

APD dalam bekerja dan supaya lebih berhati-hati dalam bekerja. Reward 

diberikan oleh pihak K3 dan pengawas berupa hadiah dan predikat reward 

employee of the month. 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan 

perbaikan risiko adalah risiko kecelakaan kerja yang ada di CV. X kebanyakan terjadi 

karena bahaya perilaku yaitu pekerja tidak memiliki kesadaran menggunakan APD. Dari 

hasil identifikasi yang telah dilakukan ditemukan sebanyak 63 potensi bahaya dan risiko. 

Dari hasil penilaian risiko yang dilakukan di bagian produksi CV. X diketahui bahwa 

basic risk yang harus diprioritaskan untuk ditangani perusahaan adalah kategori very 

high aktivitas saat melakukan mesin radial saw. Kategori ini memiliki risiko yaitu luka 
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sayat, terpotong jari tangan dan mempunyai nilai basic risk sebesar 420 yang dari 

awalnya 700. Setelah diketahui prioritas kecelakaan kerja, dilakukan perbaikan risiko 

atau rencana pengembangan menggunakan tools 5W+1H. Terdapat 6 rekomendasi yang 

diusulkan dengan salah satunya adalah merancang desain pengaman untuk mesin radial 

saw. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan waktu tunggu dengan 

kepuasan pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Populasi penelitian 

adalah semua pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo pada tri wulan bulan 

Januari-Maret 2017 sebanyak 2.783 pasien. Teknik sampling yaitu quota sampling 

dengan sampel 85 pasien. Variabel bebas yaitu waktu tunggu dan variabel terikat 

adalah kepuasan pasien. Analisis uji yang digunakan adalah chi square dengan α = 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan kategori waktu tunggu terbanyak yaitu tidak sesuai 

standar (76%) dan kepuasan pasien yaitu cukup (56%). Hasil uji chi square 

menunjukkan terdapat hubungan waktu tunggu dengan kepuasan pasien rawat jalan 

RSUD Kabupaten Sukoharjo dan memiliki kekuatan korelasi sedang (p=0,000 dan 

C=0,491). Disarankan RSUD Kabuapten Sukoharjo melakukan monitoring dan evaluasi 

penyebab waktu tunggu yang lama pada pelayanan rawat jalan, karena waktu tunggu 

yang lama menyebabkan pasien merasa kurang puas terhadap pelayanan. 

 

Kata kunci : Waktu tunggu, Kepuasan Pasien, Rawat Jalan 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the relationship of waiting time with satisfaction of 

outpatients RSUD Sukoharjo District. Type of observational analytic research with 

cross sectional study approach. The population of the study were all outpatients of 

RSUD Sukoharjo District during the quarter of January-March 2017 of 2,783 patients. 

Sampling technique that is quota sampling with sample 85 patient. The independent 

variable is the waiting time and the dependent variable is the patient's satisfaction. The 

test analysis used is chi square with α = 5%. 

The results showed that the most waiting time category is not according to 

standard (76%) and patient satisfaction is enough (56%). The result of chi square test 

shows that there is relation of waiting time with outpatient satisfaction of Sukoharjo 

District Hospital and has medium correlation strength (p = 0,000 and C = 0,491). 

Suggested RSUD Kabuapten Sukoharjo conduct monitoring and evaluation cause long 

waiting time on outpatient service, because long waiting time cause patient feel less 

satisfied to service. 

 

Keywords : Waiting Time, Patient Satisfaction, Outpatient 
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Pendahuluan 

Pelayanan maksimal yang diberikan oleh rumah sakit terkadang masih saja 

mengalami kendala, masih ada masyarakat yang mengeluh dan merasa tidak puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, baik dari segi pemeriksaan yang 

kurang diperhatikan oleh petugas kesehatan, keterampilan petugas, sarana/fasilitas yang 

kurang memadai, serta waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan.1 Waktu 

tunggu erat kaitannya dengan kepuasan pasien, peningkatan waktu tunggu pelayanan 

yang lama mengakibatkan penurunan jumlah keinginan untuk kembali berobat ke rumah 

sakit tersebut serta meningkatkan perasaan emosi pasien dan pasien merasa tidak puas. 

Terpenuhinya kebutuhan pasien akan mampu memberikan gambaran terhadap 

kepuasan pasien, oleh karena itu tingkat kepuasan pasien sangat tergantung pada 

persepsi atau harapan mereka pada pemberi jasa pelayanan.2 Hal tersebut sama halnya 

dengan pengaruh waktu tunggu dengan kepuasan pasien. Jika waktu tunggu pasien lama 

akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Waktu tunggu pasien 

merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan pasien. 

Hal ini disebabkan karena kualitas jasa termasuk ketepatan waktu tunggu dapat 

digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Implementasi kualitas 

jasa yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan dengan cara memberikan 

pelayanan (service) terbaik bagi konsumen dengan tujuan menciptakan kepuasan 

pasien.3 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 129 tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Rumah Sakit dijelaskan bahwa pelayanan rawat jalan rumah sakit 

terdiri dari klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan dan klinik bedah. 

Standar baku ketersedian pelayanan rawat jalan dibuka mulai dari jam: 08.00 s/d 13.00 

setiap hari kerja kecuali hari jumat : 08.00 s/d 11.00, waktu tunggu ≤ 60 menit dengan 

kepuasan pelanggan/pasien ≥ 90%. Penyebab waktu tunggu yang lama, yaitu : moving 

time, storage time, lamanya waktu pendaftaran di loket, terbatasnya SDM dan pasien 

banyak. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo adalah rumah sakit 

milik pemerintah provinsi Jawa Tengah kelas B, salah satu jenis pelayanan kesehatan 

yang disedikan oleh pihak rumah sakir adalah pelayanan rawat jalan. Hasil survey awal 

pada bulan Mei 2017 dengan wawancara 6 pasien rawat jalan di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo menyatakan sebanyak 5 orang (83,3%) membutuhkan waktu >60 menit untuk 

menyelesaikan pelayanan pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Hal tersebut 

menunjukkan bawah waktu tunggu pelayanan rawat jalan di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo belum memenuhi stndar yang ditetapkan dari Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan observasional analitik dengan rancangan cross 

sectional study yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-

faktor risiko dengan efek, dengan cara pengumpulan data sekaligus pada suatu saat.4 

Populasi penelitian adalah semua pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo pada 

tri wulan bulan Januari-Maret 2017 sebanyak 2.783 pasien. Teknik sampling yaitu quota 

sampling dengan sampel 85 pasien. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik sampling kuota yaitu teknik untuk menentukan 
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sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang 

diinginkan.5 Berdasarkan pertimbangan pribadi peneliti, maka pengambilan sampel 

pada penelitian ini dapat dijelaskan dengan kriteria inklusi sebagai berikut : 1) Pasien 

rawat jalan di RSUD Kabupaten Sukoharjo, 2) Pasien yang baru pertama kali berobat ke 

RSUD Kabupaten Sukoharjo dan 3) Bersedia menjadi responden penelitian. Variabel 

bebas yaitu waktu tunggu dan variabel terikat adalah kepuasan pasien. Analisi univariat 

yaitu analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel penelitian secara individu dengan 

menentuan frekuensi dan persentasi.4 Uji bivariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap 

dua variabel yang diduga berhubungan dengan uji chi square dan koefisien kontingensi 

dengan α = 5%. 

 

Hasil 

Analisis univariat 

Analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel penelitian secara individu dengan 

menentuan frekuensi dan persentasi, dapat dijelaskan pada tabel di bawah: 

Tabel 1. Analisis Univariat  
 

No Variabel F % 

1 Waktu Tunggu 

  Sesuai Standar 18 24 

  Tidak Sesuai Standar 57 76 

2 Kepuasan Pasien 

  Baik 18 24 

  Cukup 42 56 

  Rendah 15 20 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 
 

Berdasarkan tabel 1 di atas melalui wawancara dengan sebanyak 75 pasien 

menunjukkan bahwa waktu tunggu terbanyak adalah kategori tidak sesuai standar 

sebanyak 57 orang (76%) dan kategori kepuasan pasien terbanyak adalah pasien merasa 

cukup puas dengan pelayanan rawat inap di RSUD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 42 

orang (56%). 

 

Analisa bivariat 

Hasil dari analisis bivariat dengan uji chi square tentang hubungan waktu tunggu 

dengan kepuasan pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo, yaitu: 
 

Tabel 2. Hubungan Pendidikan dengan Perilaku Penerapan Keselamatan Pasien  
 

Waktu Tunggu 

Kepuasan Pasien 
Total Nilai 

ρ value   

Nilai 

C 
Baik Cukup Rendah 

f % f % f % f % 

Sesuai Standar 12 66,7 5 27,8 1 5,6 18 100 

0,000 0,491 
Tidak Sesuai 

Standar 
6 10,5 37 64,9 14 24,6 57 100 

Jumlah 18 24 42 56 15 20 75 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 
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Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 12 orang (66,7%) menyatakan 

waktu tunggu yang dialami sesuai standar dan merasakan kepuasan pasien dalam 

kategori baik. Data sebanyak 14 orang (24,6%) menyatakan waktu tunggu tidak sesuai 

standar dan merasakan kepuasan pasien kategori rendah. Hasil uji chi square 

menunjukkan niali p value sebesar 0,000 kurang dari 0,05 artinya terdapat hubungan 

waktu tunggu dengan kepuasan pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo. Nilai C 

dari perhitugan koefisien kontingensi sebesar 0,491 menunjukkan bahawa kekuatan 

korelasi antara waktu tunggu dengan kepuasan pasien  rawat jalan RSUD Kabupaten 

Sukoharjo adalah sedang. 

 

Pembahasan 

Analisis Univariat 

Waktu tunggu terbanyak pada pelayanan rawat jalan di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo adalah kategori tidak sesuai standar sebanyak 57 orang (76%). Waktu tunggu 

yang tidak sesuai standar artinya waktu tunggu yang dialami peserta JKN di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo belum sesuai standar yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa standar waktu 

tunggu di rawat jalan yaitu ≤60 menit. Jadi waktu tunggu yang belum standar dialami 

oleh pasien rawat jalan di RSUD Kabupaten Sukoharjo yang mendapatkan pelayanan 

selama >60 menit.  

Kategori kepuasan pasien terbanyak adalah pasien merasa cukup puas dengan 

pelayanan rawat inap di RSUD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 42 orang (56%). 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesan terhadap hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Pasien 

dalah seseorang yang menerima perawatan medis, seringkali pasien menderita penayakit 

atau cidera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Jadi, kepuasan 

pasien adalah perasaan senang atas kesesuai harapan dari pasien untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang ebrtujuan untuk mrmulihkan penyakitnya.6 

 

Analisis Bivariat 

Waktu tunggu erat kaitannya dengan kepuasan pasien, peningkatan waktu tunggu 

pelayanan yang lama mengakibatkan penurunan jumlah keinginan untuk kembali 

berobat ke rumah sakit tersebut serta meningkatkan perasaan emosi pasien dan pasien 

merasa tidak puas. Hasil uji chi square menunjukkan niali p value sebesar 0,000 dan 

nilai C sebesar 0,491 artinya terdapat hubungan waktu tunggu dengan kepuasan pasien 

rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo dan dengan kekuatan korelasi sedang. Hasil 

penelitian tersebut didukung dengan peneliti terdahulu bahwa ada hubungan antara 

waktu tunggu pendaftaran dengan kepuasan pasien di TPPRJ RSUD Sukoharjo (p value 

= 0,000).7 Penelitian lain yang mendukung yaitu terdapat hubungan yang kuat antara 

lama waktu tunggudengan kepuasan keluarga pasien (p<0,05) di Instalasi Rawat Jalan 

RSJ Provinsi Kalimantan Barat.8  

Waktu tunggu merupakan masalah yang sering menimbulkan keluhan pasien di 

beberapa rumah sakit. Lama waktu tunggu pasien mencerminkan bagaimana rumah sakit 

mengelola komponen yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien.3 Pasien yang 

mengalami waktu tunggu yang sesuai standar akan mendapatkan kepuasan terhadap 

pelayanan yang telah di dapatkan, tetapi jika pasien mengalami waktu tunggu yang lama 
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>60 menit, maka pasien tidak akan merasa puas dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

dari rumah sakit. Terpenuhinya kebutuhan pasien akan mampu memberikan gambaran 

terhadap kepuasan pasien, oleh karena itu tingkat kepuasan pasien sangat tergantung 

pada persepsi atau harapan mereka pada pemberi jasa pelayanan.2 Hal tersebut sama 

halnya dengan pngauh waktu tunggu dengan kepuasan pasien. Jika waktu tunggu pasien 

lama akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Waktu tunggu 

pasien merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan 

pasien. Pasien akan menganggap pelayanan kesehatan jelek apabila sakitnya tidak 

sembuh-sembuh, antri lama, dan petugas kesehatan tidak ramah meskipun profesional. 

 

Kesimpulan 

1. Kategori waktu tunggu terbanyak adalah tidak sesuai standar sebanyak 57 orang 

(76%) dan kategori kepuasan pasien terbanyak adalah pasien merasa cukup puas 

dengan pelayanan rawat inap di RSUD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 42 orang 

(56%). 

2. Hasil uji chi square menunjukkan niali p value sebesar 0,000 dan nilai C sebesar 

0,491 artinya terdapat hubungan waktu tunggu dengan kepuasan pasien rawat jalan 

RSUD Kabupaten Sukoharjo dan dengan kekuatan korelasi sedang.  
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara persepsi mutu 

pelayanan keperawatan dengan kepuasan pasien rawat inap di Klinik Sehat Amanah 

Purwokerto. Mutu pelayanan kesehatan merupakan kesempurnaan suatu produk dalam 

pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan. Hasil 

wawancara dengan 5 pasien beserta keluarga menunjukkan 30% menyatakan bukti fisik 

kurang, 45% kehandalan kurang, 50% daya tanggap kurang dan 30% empati kurang. 

Jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi yaitu pasien rawat inap di Klinik Sehat Amanah Purwokerto bulan April-Mei 

2017 yaitu 42 pasien dengan teknik total sampling. Variabel bebas yaitu persepsi mutu 

pelayanan keperawatan dan variabel terikat yaitu kepuasan pasien. Analisis uji 

spearman rank dengan α sebesar 5%. 

Hasil penelitian bahwa bukti fisik cukup (59,6%), kehandalan cukup (42,3%), 

daya tanggap cukup (50%), jaminan baik (50%), empati baik (48,1%) dan pasien puas 

(53,8%). Hasil uji bivariat bahwa ada hubungan antara bukti fisik dengan kekuatan 

rendah (p=0,012 dan r=0,345), kehandalan dengan kekuatan sedang (p=0,000 dan 

r=0,531), daya tanggap dengan kekuatan sedang (p=0,002 dan r=0,424), jaminan 

dengan kekuatan rendah (p=0,003 dan r=0,408) dan empati dengan kekuatan sempurna 

(p=0,000 dan r=0,883) dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto. 

Disarankan agar masyarakat memberikan kritik dan saran bagi Klinik Sehat 

Amanah Purwokerto agar mengevaluasi sistem pelayanan yang masih kurang 

memenuhi kepuasan pasien. 

 

Kata kunci : Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Kepuasan Pasien 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the relationship between the perception 

of nursing service quality with inpatient satisfaction in the Clinic Sehat Amanah 

Purwokerto. Quality healthcare is the perfection of a product in health care that can 

satisfy all users of the services. Results of interviews with 5 patients and their families 

showed 30% said lack of physical evidence, 45% less reliability, responsiveness, less 

50% and 30% less empathy.  

Type of observational analytic observational research with cross sectional 

approach. Population, namely inpatients in Amanah Purwokerto Health Clinic in April-

May 2017 were 42 patients with a total sampling technique. Independent variable is the 
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perceived quality of nursing services and the dependent variable is patient satisfaction. 

Spearman rank test analysis with α of 5%. 

The results of the research that physical evidence enough (59,6%), sufficient 

reliability (42.3%), responsiveness enough (46.2%), guarantees good (50%), good 

empathy (48.1%) and patients are satisfied (53,8%). The test results bivariate that there 

is a relationship between physical evidence with low strength (p=0,012 dan r=0,345), 

reliability with the power of being (p=0,000 dan r=0,531), responsiveness at low 

intensity (p=0,002 dan r=0,424), guarantee with moderate strength (p = 0.003 and r = 

0.408) and empathy with perfect power (p=0,000 dan r=0,883) and patient's satisfaction 

in Amanah Purwokerto Health Clinic. 

It is recommended that people give critics and suggestions for Amanah 

Purwokerto Health Clinic in order to evaluate the service system is still not meet the 

patient's satisfaction. 

 

Keywords : Physical Evidence, Reliability, Responsiveness, Assurance, Patient 

Satisfaction 

 

Pendahuluan 

Pelayanan yang adil dan merata dapat menimbulkan kepuasan karena masyarakat 

sudah mulai kritis dalam menilai pelayanan khususnya dibidang kesehatan. Kepuasan 

merupakan ungkapan perasaan masyarakat yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi terhadap kinerja suatu produk.1 Salah satu penyedia pelayanan kesehatan adalah 

rumah sakit, sehingga rumah sakit tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang 

bermutu dan dapat memuaskan pasien.2 

Mutu pelayanan kesehatan merupakan kesempurnaan suatu produk dalam 

pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa. Pelayanan yang 

bermutu merupakan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur 

dan standar pada kode etik profesi yang telah ditetapkan, dengan menyesuaikan potensi 

dari sumber daya yang tersedia secara aman dan memuaskan yang dilakukan dengan 

wajar, efisien dan efektif dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan 

pemerintah dan masyarakat konsumen.3 Penilaian mutu kualitas pelayanan kesehatan 

mengacu pada lima dimensi yaitu bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (empathy). Kelima dimensi 

tersebut digunakan untuk mewujudkan kepuasan pasien.4 

Kepuasan pasien dapat dinilai berdasarkan interpretasi pasien terhadap pelayanan 

yang diterima sudah sesuai dengan harapan mereka seperti kelengkapan sarana dan 

prasarana, keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan serta 

keterampilan petugas pada saat memberikan pelayanan. Bentuk dari evaluasi kepuasan 

pelanggan termasuk pasien terhadap produk jasa maka akan dapat mempengaruhi 

pelanggan untuk datang kembali dan mampu mempengaruhi konsumen lainnya.5 

Kepuasan pasien akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa pelayanan kesehatan 

kepada konsumen sudah sesuai dengan yang mereka harapkan atau dipersepsikan. 

Terpenuhinya kebutuhan pasien akan mampu memberikan gambaran terhadap kepuasan 

pasien, oleh karena itu tingkat kepuasan pasien sangat tergantung pada persepsi atau 

harapan mereka pada pemberi jasa pelayanan6.  
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Penelitian dilaksanakan di Klinik Sehat Amanah Purwokerto karena di klinik 

tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terjadi peningkatan pasien 

setiap tahunnya. Studi pendahuluan bulan Juni 2017 dengan wawancara 5 pasien rawat 

inap beserta keluarga di Klinik Sehat Amanah Purwokerto menunjukkan 30% 

menyatakan bukti fisik kurang, 45% kehandalan kurang, 50% daya tanggap kurang dan 

30% empati kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan keperawatan di 

Klinik Sehat Amanah Purwokerto masih belum berjalan dengan baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi mutu pelayanan keperawatan 

dengan kepuasan pasien rawat inap di Klinik Sehat Amanah Purwokerto. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional study yaitu 

suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan 

efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu 

saat.7 Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien rawat inap di Klinik Sehat Amanah 

Purwokerto bulan April-Mei 2017 yaitu 42 pasien. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah total sampling. Hal ini karena jumlah populasi yang diteliti 

dianggap tidak terlalu banyak dan dapat dijangkau peneliti serta jumlah populasi relatif 

kecil <100 orang.8 Variabel bebas yaitu persepsi mutu pelayanan keperawatan dan 

variabel terikat yaitu kepuasan pasien. Analisa univariat adalah analisis yang dilakukan 

terhadap tiap variabel penelitian secara individu dan pada umumnya hanya 

menggunakan distribusi persentase dari tiap variable. Analisis bivariat adalah analisis 

yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan.7 Uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji spearman rank dengan α sebesar 5%. 

 

Hasil Penelitian 

Analisis Univariat 

Analisis univariat hasil wawancara dengan 52 responden, sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Analisis Univariat 

No Variabel f % 

1 Bukti Fisik 

  Kurang 5 9,6 

  Cukup 31 59,6 

  Baik 16 30,8 

2 Kehandalan 

  Kurang 11 21,2 

  Cukup 22 42,3 

  Baik 19 36,5 

3 Daya Tanggap 

  Kurang 10 19,2 

  Cukup 26 50 

  Baik 16 30,8 

4 Jaminan 

  Kurang 5 9,6 

  Cukup 21 40,4 
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No Variabel f % 

5 Empati 

  Kurang 4 7,7 

  Cukup 23 44,2 

  Baik 25 48,1 

6 Kepuasan Pasien 

  Kurang 9 17,2 

  Cukup 15 28,8 

  Puas 28 53,8 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 

 

Hasil penelitian menunjukkan bukti fisik terbanyak adalah cukup sebanyak 31 

orang (59,6%), kehandalan cukup sebanyak 22 orang (42,3%), daya tanggap cukup 

sebanyak 26 orang (50%), jaminan baik sebanyak 26 orang (50 %), empati baik 

sebanyak 25 orang (48,1 %) dan kategori kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah 

Purwokerto adalah pasien merasa puas dengan pelayanan keperawatan sebanyak 28 

orang (53,8%). 

 

Analisis Bivariat 

Hasil uji spearman rank dari data tentang hubungan persepsi mutu pelayanan 

keperawatan (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jamiann dan empati) dengan 

kepuasan pasien rawat inap di Klinik Sehat Amanah Purwokerto, dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Hubungan Bukti Fisik dengan Kepuasan Pasien 

 

Variabel P value Correlation Coefficient (C) 

Bukti Fisik 0,012 0,345 

Kehandalan 0,000 0,531 

Daya Tanggap 0,002 0,424 

Jaminan 0,003 0,408 

Empati 0,000 0,883 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 

 

Hasil tabel 2 di atas menujukkan bahwa nilai p value <0,05 yang berarti bahwa 

terdapat hubungan antara persepsi mutu pelayanan keperawatan (bukti fisik, kehandalan, 

daya tanggap, jamiann dan empati) dengan kepuasan pasien rawat inap di Klinik Sehat 

Amanah Purwokerto. Nilai C pada bukti fisik sebesar 0,345 menunjukkan kekuatan 

korelasi bukti fisik dengan kepuasan pasien adalah rendah, nilai C pada kehandalan 

sebesar 0,531 menujukkan kekuatan korelasi kendalan dengan kepuasan pasien adalah 

sedang, nilai C pada daya tanggap sebesar 0,424 menujukkan kekuatan korelasi daya 

tanggap dengan kepuasan pasien adalah sedang, nilai C pada jaminan sebesar 0,408 

menujukkan kekuatan korelasi jaminan dengan kepuasan pasien adalah rendah dan nilai 
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C pada empati sebesar 0,883 menujukkan kekuatan korelasi empati dengan kepuasan 

pasien adalah sempurna. 

 

Pembahasan 

Hubungan Bukti Fisik dengan Kepuasan Pasien 

Hasil penelitian menunjukkan bukti fisik terbanyak pada pasien di Klinik Sehat 

Amanah Purwokerto adalah cukup sebanyak 31 orang (59,6%). Dimensi bukti fisik 

dalam kategori cukup karena pasien menilai bahwa penampilan perawat tidak semua 

rapi serta tempat tidur belum disiapkan dalam keadaan rapi, bersih dan belum siap pakai, 

jadi pasien yang akan di rawat inap menunggu perawat membersihkan dan merapikan 

ruangan rawat inap terlebih dahulu. Hasil uji spearman rank menujukkan nilai p value 

sebesar 0,012 (<0,05) artinya terdapat hubungan yang bermakna antara bukti fisik 

dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto. Nilai kekuatan korelasi r 

spearman rank sebesar 0,345 menunjukkan kekuatan korelasi bukti fisik dengan 

kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto adalah rendah.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pasien rawat inap 

di RSUD Pariamata merasakan mutu pelayanan dimensi bukti fisik dalam kategori 

cukup sebanyak 35 orang (70%).9 Penelitian lain yang sejalan yaitu terdapat hubungan 

dimensi kualitas pelayanan tampilan fisik dengan kepuasan pasien pelayanan rawat inap 

di RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Taroja dengan (p value = 0,001).10 

Bukti fisik merupakan kemampuan suatu instansi dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan pelayanan tidak hanya sebatas pada 

penampilan fisik bangunan yang megah, tetapi juga penampilan petugas dan 

ketersediaan sarana dan prasarana penunjan.11 Kemapuan pihak pelayanan kesehatan 

dalam membuktikan eksistensinya kepada pihak eksternal berupa tampilan fisik yaitu 

ruang pelayanan yang rapi, dokter dan perawat berpenampilan rapi, sopan dan 

keserasian seragam, memiliki fasilitas fisik yang memadai seperti gedung, tempat parkir 

dan toilet yang bersih dan nyaman. Hasil stimulus dari panca indera pasien terhadap 

pelayanan yang diterima akan dapat dipersepsikan sehingga akan dapat menilai mutu 

pelayanan, jika apa yang mereka harapkan sesuai dengan kenyataan yang mereka 

dapatkan, maka akan dapat memeberikan kepuasan kepada pasien terhadap bukti fisik.12 

 

Hubungan Kehandalan dengan Kepuasan Pasien 

Hasil penelitian menunjukkan kehandalan pada pasien di Klinik Sehat Amanah 

Purwokerto cukup sebanyak 22 orang (42,3%). Hasil uji spearman rank menujukkan 

nilai p value sebesar 0,000 (<0,05) artinya terdapat hubungan yang bermakna antara 

kehandalan dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto. Nilai 

kekuatan korelasi r spearman rank sebesar 0,531 menunjukkan kekuatan korelasi 

kehandalan dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto adalah sedang.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pasien rawat inap 

di Poliklinik Penyakit Dalam RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan dimensi kehandalan terbanyak dalam kategori cukup yaitu 70,6%13. 

Penelitian lain yang sejalan yaitu ada hubungan antara kehandalan dengan kepuasan 

pasien di instansi rawat jalan bedah RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dengan nilai 

pvalue sebesar 0,006.14 
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Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

tepat dan kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Dimensi 

kualitas pelayanan kehandalan yang ideal bagi sebuah pelayanan kesehatan yaitu 

petugas harus mampu memberikan pelayanan pasien dengan segera.15 Mutu pelayanan 

ditinjau dari dimensi kehandalan merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang tepat dan terpecaya. Pelayanan yang terpecaya adalah pelayanan yang konsisten 

dan kompeten.12 Pelayanan yang berbelit-belit dan pelayanan dokter dan perawat serta 

administrasi dan karyawan biasa-biasa dapat menentukan mutu pelayanan kesehatan 

karena membuat pasien merasa tidak dilayani dengan baik sehingga hal ini akan dapat 

menimbulkan ketidak puasan pasien.16  

 

Hubungan Daya Tanggap dengan Kepuasan Pasien 

Hasil penelitian menunjukkan daya tanggap pada pasien di Klinik Sehat Amanah 

Purwokerto adalah cukup sebanyak 26 orang (50%). Hasil uji spearman rank 

menujukkan nilai p value sebesar 0,002 (<0,05) artinya terdapat hubungan yang 

bermakna antara daya tanggap dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah 

Purwokerto. Nilai kekuatan korelasi r spearman rank sebesar 0,424 menunjukkan 

kekuatan korelasi daya tanggap dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah 

Purwokerto adalah sedang.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa 45 orang 

menyatakan daya tanggap yang cukup dengan kualitas pelayanan rawat inap di RSUD 

Polewali.17 Penelitian lain yang sejalan yaitu di Rumah Sakit Delhi India bahwa daya 

tanggap mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan yaitu petugas kesehatan 

bersikap ramah dan memperhatikan keluhan serta kebutuhan pasien.18 

Daya tanggap adalah suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan melalui peyampaian informasi yang 

jelas. Selain itu, daya tanggap merupakan kemampuan untuk menolong pelanggan dan 

ketersediaan untuk melayani pelanggan dengan baik.4 Ketanggapan yang baik dari 

sebuah pelayanan kesehatan dapat memberikan kepuasan bagi pasien. Hal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa petugas pelayanan kesehatan yang secara cepat menanggapi keluhan 

pasien akan menyebabkan pasien merasa puas.12 

 

 

Hubungan Jaminan dengan Kepuasan Pasien 

Hasil penelitian mengenai jaminan terbanyak pada pasien di Klinik Amanah 

Purwokerto adalah baik sebanyak 26 orang (50 %). Hasil uji spearman rank menujukkan 

nilai p value sebesar 0,003 (<0,05) artinya terdapat hubungan yang bermakna antara 

jaminan dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto. Nilai kekuatan 

korelasi r spearman rank sebesar 0,408 menunjukkan kekuatan korelasi jaminan dengan 

kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto adalah rendah.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pasien rawat inap 

di Poliklinik Penyakit Dalam RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado merasakan kualitas 

pelayanan dimensi jaminan dalam kategori baik sebanyak 46 orang (47,9%) 13 Penelitian 

lain yang sejalan yaitu ada hubungan yan bermakna antara persepsi jaminan dengan 

kepuasan pasien rawat inap kelas III di RSUD Wangaya Kota Denpasar (p value = 

0,033).19 
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Jaminan mutu pada pelayanan kesehatan harus memberikan keyakinan pada, 

mengamankan, menjaga dan memberikan kewajaran pelayanan terhadap pasien dengan 

menggunakan teknik-teknik sesuai dengan prosedur untuk dapat meningkatkan 

pelayanan terhadap pasien.20 Dimensi jaminan pada asuhan keperawatan merupakan hal 

yang sangat penting karena kesembuhan pasien berada ditangan para perawat yang 

menangani selama pasien dirawat inap, sehingga pengetahuan yang dimiliki perawat 

harus sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari dan mengikuti prosedur-prosedur yang 

ada dalam memberikan asuhan keperawatan karena pasien membutuhkan kesembuhan 

dengan tepat dan terjamin.21 

 

Hubungan Empati dengan Kepuasan Pasien 
Hasil penelitian mengenai empati terbanyak pada pasien di Klinik Amanah 

Purwokerto adalah baik sebanyak 25 orang (48,1 %). Hasil uji spearman rank 

menujukkan nilai p value sebesar 0,000 (<0,05) artinya terdapat hubungan yang 

bermakna antara empati dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto. 

Nilai kekuatan korelasi r spearman rank sebesar 0,883 menunjukkan kekuatan korelasi 

jaminan dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto adalah sempurna.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pasien rawat inap 

di Poliklinik Penyakit Dalam RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado merasakan dimensi 

empati dalam kategori baik sebanyak 29 orang (30,2%).13 Penelitian lain yang sejalan 

yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi empati dengan kepuasan pasien 

di Rumah Sakit Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara (p value = 0,000).22 

Dimensi empati memiliki pengaruh kepuasan pasien untuk semua jenis pelayanan 

kesehatan. Pengaruh sifat empati menunjang pelayanan kesehatan, seperti pelayanan 

keperawatan harus dapat menjalankan fungsinya untuk memuaskan pasien serta dapat 

meminimalkan gangguan dan kesehatan yang merugikan. Dimensi jaminan pada asuhan 

keperawatan merupakan hal yang sangat penting karena kesembuhan pasien berada 

ditangan para perawat yang menangani selama pasien dirawat inap, sehingga 

pengetahuan yang dimiliki perawat harus sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari dan 

mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam memberikan asuhan keperawatan karena 

pasien membutuhkan kesembuhan dengan tepat dan terjamin.21 

 

Kesimpulan 
1. Kategori bukti fisik terbanyak adalah cukup sebanyak 31 orang (59,6%), 

kehandalan cukup sebanyak 22 orang (42,3%), daya tanggap cukup sebanyak 26 

orang (50%), jaminan baik sebanyak 26 orang (50 %) dan kategori kepuasan pasien 

di Klinik Sehat Amanah Purwokerto adalah pasien merasa puas dengan pelayanan 

keperawatan sebanyak 28 orang (53,8%). 

2. Hasil uji bivariat menujukkab bahwa ada hubungan antara bukti fisik dengan 

kekuatan rendah (p value = 0,012 dan r = 0,345), kehandalan dengan kekuatan 

sedang (p value = 0,000 dan r = 0,531), daya tanggap dengan kekuatan sedang (p 

value = 0,002 dan r = 0,424), jaminan dengan kekuatan rendah (p value = 0,003 dan 

r = 0,408) dan empati dengan kekuatan sempurna (p value = 0,000 dan r = 0,883) 

dengan kepuasan pasien di Klinik Sehat Amanah Purwokerto. 
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ABSTRAK 

Penyakit TB paru (TBC) adalah salah satu penyakit infeksi menular yang 

disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB paru terdiri dari beberapa 

jenis berdasarkan letaknya yaitu TB paru meningeal, tulang, paru, bronkus, ginjal, 

pericardial, dan abdominal. Pada umumnya penderita TB dalam keadaan malnutrisi 

yakni penderita berberat badan sekitar 30 – 50 kg pada orang dewasa. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan status gizi pada pasien TB paru adalah tingkat 

kecukupan energi dan protein di dalam tubuh, serta perilaku pasien terhadap makanan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dukungan keluarga 

dalam pemenuhan gizi pada anggota keluarga yang menderita TB paru. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga 

yang memiliki  anggota keluarga yang pernah atau sedang mengidap penyakit TB paru. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Maret 2017. Responden adalah keluarga pasien yang tinggal di Kota 

Salatiga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah tentang pengetahuan reponden 

berkaitan dengan TB paru, penanganan penderita TB paru, pengobatan, asupan nutrisi 

dan asuransi. Tidak semua responden memahami tentang TB paru. Para responden 

memahami penanganan dan pengobatan TB paru setelah mendapatkan informasi dari 

tenaga kesehatan. Asupan makanan bernutrisi dianggap penting untuk menunjang 

keberhasilan pengobatan pasien. Asuransi kesehatan (BPJS) dimanfaatkan secara 

maksimal untuk melakukan perawatan dan pengobatan, disamping pengeluaran dana 

pribadi untuk berobat. Dukungan keluarga mutlak diperlukan bagi penderita TB paru 

untuk pengobatan, perawatan, dan finansial. 

 

Kata kunci : Gizi, Pasien, TB-Paru 

 

ABSTRACT 

Tuberculosis (TB) is one of contagious infectious diseases caused by 

Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis disease consists of several types based on the 
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location of meningeal tuberculosis, bone, lung, bronchus, kidney, pericardial, and 

abdominal. In general, people with TB in a state of malnutrition ie patients with a 

weight of about 30 –  50 kg in adults. Factors that affect the change in nutritional status 

in pulmonary tuberculosis patients are the level of energy and protein adequacy in the 

body, as well as the patient's behavior on food. The aim of this study was to find out how 

the family support in the fulfillment of nutrition in family members who suffer from 

pulmonary TB. This research is descriptive qualitative research. The population in this 

study is a family that has family members who have or are suffering from pulmonary TB 

disease. Sampling using purposive sampling technique. The study was conducted in 

March 2017. Respondents are the families of patients lived in Salatiga City. Data 

collection techniques used in this study are observation and interview. The results 

obtained are about respondent knowledge related to pulmonary tuberculosis, treatment 

of pulmonary TB patients, treatment, nutritional intake and insurance. Not all 

respondents understand about pulmonary TB. Respondents understand the care and 

treatment of pulmonary tuberculosis after receiving information from health workers. 

Intake of Nutritious foods considered important to support in success of  treatment 

patients. Health insurance (BPJS) is used maximally to support care and treatment, 

besides spend personal funds for treatment. Family support is absolutely necessary for 

people with pulmonary TB for treatment, care, and finances. 

 

Keywords : Nutritions, Patiens,TB-Pulmonary. 

 

Pendahuluan 

Penyakit TB paru (TBC) adalah salah satu penyakit infeksi menular yang sampai 

saat ini masih menjadi masalah yang serius di kalangan masyarakat dan merupakan 

masalah kesehatan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. TB paru merupakan 

penyakit menular langsung yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. 

Penyakit TB paru terdiri dari beberapa jenis berdasarkan letaknya yaitu TB paru 

meningeal, tulang, paru, bronkus, ginjal, perikardial dan abdominal. TB paru yang 

paling sering terjadi dan menjadi penyebab kematian terbesar adalah TB paru.1 

Indonesia yang awalnya menjadi peringkat ketiga dengan kasus TB paru terbanyak 

didunia pada tahun 2013 mengalami sedikit perubahan yang ditandai dengan turunnya 

peringkat kasus menjadi peringkat kelima setelah India, Cina, Afrika selatan, dan 

Nigeria.2 Meskipun mengalami perubahan, setiap tahun masih ditemukan kejadian 

sekitar 140.000 orang di Indonesia meninggal karena TB dan sebagian penderita masih 

berusia produktif diantaranya 15 – 55  tahun.3 

Studi pendahuluan yang dilakukan di RSP dr. Ario Wirawan Salatiga, sepanjang 

periode bulan Januari sampai Desember 2016, diperoleh data bahwa jumlah pasien yang 

menderita TB paru sebanyak 450 orang, sedangkan pasien dengan TB ekstra paru 

sebanyak 30 orang. Dari data tersebut jumlah keseluruhan pasien TB paru dan ekstra 

paru yang berada RSP.dr Ario Wirawan Salatiga sebanyak 480 orang. 

Dari data yang diperoleh dari RSP dr. Ario Wirawan Salatiga, jumlah pasien TB 

paru dan ekstra paru yang bertempat tinggal di luar jawa tengah sebanyak 64 pasien, 

yang bertempat tinggal di jawa tengah sebanyak 416 pasien, sedangkan di salatiga 

sendiri jumlah pasien sebanyak 28 orang. Pasien dengan komplikasi penyakit yang 

menyertai TB antara lain efeusi pleura, limfadenitis, pleuritis TB, hidropneunothorea 
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dan meningitis. Di Salatiga jumlah pasien TB paru sebanyak 28 orang dengan kategori, 

2 orang  dengan TB paru (BTA +), 25 orang dengan TB paru (BTA -), dan 1 orang 

dengan komplikasi efusi pleura (BTA -). 

Pada umumnya penderita TB paru dalam keadaan malnutrisi yakni penderita 

berberat badan sekitar 30 – 50 kg pada orang dewasa. Suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap penderita TB yang sedang berobat jalan menunjukan angka 84,1% penderita 

memiliki berat badan kurang.3 Sedangkan studi pendahuluan terhadap 10 responden 

yang sedang menjalani proses pengobatan di Puskesmas Gayaman didapatkan hasil 

sebanyak 20% penderita mempunyai berat badan normal, sedangkan 80% penderita 

tergolong kurus.4 Status gizi pada seorang pasien juga menentukan atau berperan 

penting di dalam proses penyembuhan sehingga dalam proses pengobatan selain 

pemberian obat didukung juga dengan perbaikan gizi, dengan cara pemberian asupan 

makanan dengan gizi yang seimbang pada pasien.  

Proses pengobatan pada penderita TB diperlukan kesabaran serta dorongan dan 

dukungan dari pihak keluarga, untuk itu diperlukan peran aktif dengan semangat 

kemitraan dari semua pihak yang terkait seperti halnya penatalaksanaan tugas keluarga 

dalam pemenuhan nutrisi bagi anggota keluarganya.5 Status gizi pada penderita TB paru 

turut berperan di dalam proses penyembuhan pasien, sehingga dibutuhkan peran serta 

dukungan dari pihak-pihak terkait (keluarga), dalam pemberian asupan nutrisi bagi 

anggota keluarga yang menderita TB paru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana dukungan keluarga dalam pemenuhan gizi pada anggota 

keluarga yang menderita TB paru di Kota Salatiga. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah keluarga yang dalam keluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang pernah 

atau sedang mengidap penyakit TB paru yang berdomisili di Kota Salatiga. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria sebagia berikut : (1) 

keluarga pasien TB paru dalam hal ini keluarga inti (Nuclear Family), (2) keluarga inti 

(Nuclear Family), yang tinggal serumah dengan pasien TB paru, (3) keluarga yang 

bersedia menjadi responden secara sukarela. Kriteria eksklusi untuk penentuan sampel 

adalah anggota keluarga yang tidak termasuk dalam keluarga inti (Nuclear Family). 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017, yang bertempat di rumah keluarga 

pasien. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

dan wawancara mendalam (in-depth interveiw). 

 

Hasil  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017 yang bertempat di rumah 

responden yang telah bersedia menjadi responden. Seperti di tunjukan pada Tabel 1, 

responden yang diteliti sebanyak 4 orang, dua orang diantaranya berjenis kelamin laki-

laki dan dua orang berjenis kelamin perempuan. Tiga responden berusia diatas 40 tahun 

dan satu responden berusia 25 tahun dengan kriteria satu orang dengan diagnosa TB 

paru BTA -, satu orang dengan diagnosa TB paru BTA + dan dua orang dengan 

komplikasi yang menyertai TB yaitu Abdomen dan Linfadenitis. Responden 

berpendidikan SMA – perguruan tinggi dan berprofesi sebagai pekerja wiraswasta. 
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Penelitian dilakukan dirumah reponden yang berlokasi didaerah Salatiga yaitu di 

kelurahan Tingkir, kelurahan Sidorejo, dan kelurahan Blotongan. 

Tabel 1. Data responden. 

Responden Usia (th) Jenis 

kelamin 

Diagnosa pasien Pendidikan 

responden 

Pekerjaan 

1 52 L TB komplikasi 

Abdomen 

SMA Wiraswasta 

2 41 P TB komplikasi 

Limfadenitis 

SMA Wiraswasta 

3 41 P TB paru BTA - SMA Wiraswasta 

4 25 L TB paru BTA + PT Wiraswasta 

 

Data responden (Tabel 1) adalah profil salah satu keluarga responden yang 

berperan dalam memberikan dukungan kepada penderita TB paru. Profil responden ini 

sangat penting berkaitan dengan penanganan anggota keluarganya yang menderita TB 

paru. Pada Tabel 2, adalah tentang tingkat pengetahuan responden terhadap TB paru dan 

penderita, penanganan penderita TB paru, pengobatan bagi penderita TB paru, asupan 

nutrisi bagi penderitan TB paru, dan asuransi bagi penderita TB paru. Jawaban dari 

responden dikategorikan memahami, cukup memahami, kurang memahami, dan tidak 

memahami. 
 

 Tabel 2. Hasil wawancara dengan responden berkaitan dengan tingkat pengehatuan, 

penanganan, pengobatan, asupan nutrisi, dan asuransi bagi penderita TB 

paru. 
 

Respo

nden 

Pertanyaan dan Jawaban 

Pengetahuan 

tentang TB paru 

Penanganan TB 

paru 

Pengobatan TB 

paru 

Asupan 

nutrisi 

penderita TB 

paru 

Asuransi 

1 Kurang memahami 

tentang TB paru, 

meliputi penyebab, 

gejala, dan 

penularan 

 

 

Kurang 

memahami 

tentang 

pencegahan TB 

paru, namun 

memahami 

tentang 

penanganan 

Memahami 

tentang 

konsumsi obat-

obatan, dan 

memahami 

tentang 

keberlanjutan 

asupan obat-

obatan 

Memahami 

tentang 

asupan 

makanan 

bernutrisi, 

namun kurang 

memahami 

tentang pola 

makan bagi 

penderita TB 

paru 

Mandiri 

2 Kurang memahami 

tentang TB paru, 

meliputi penyebab, 

gejala, dan 

penularan 

Memahami 

tentang 

penanganan TB 

paru, namun 

kurang 

Memahami 

tentang 

konsumsi 

asupan obat-

obatan, dan  

Memahami 

tentang 

asupan 

makanan 

bernutrisi, 

BPJS 
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Respo

nden 

Pertanyaan dan Jawaban 

Pengetahuan 

tentang TB paru 

Penanganan TB 

paru 

Pengobatan TB 

paru 

Asupan 

nutrisi 

penderita TB 

paru 

Asuransi 

memahami 

tentang 

pencegahan 

memahami 

tentang 

keberlanjutan 

asupan obat-

obatan 

namun kurang 

memahami 

tentang pola 

makan bagi 

penderita TB 

paru 

3 Kurang memahami 

tentang TB paru, 

meliputi penyebab, 

gejala, dan 

penularan 

 

Memahami 

tentang 

penanganan TB 

paru, namun 

kurang 

memahami 

tentang 

pencegahan 

Memahami 

tentang 

konsumsi obat-

obatan, dan 

memahami 

tentang 

keberlanjutan 

asupan obat-

obatan 

Memahami 

tentang 

asupan 

makanan 

bernutrisi, 

namun tidak 

memahami 

tentang pola 

makan bagi 

penderita TB 

paru 

BPJS 

4 Memahami tentang 

TB paru dan 

penularan, namun 

kurang memahami 

tentang penyebab 

dan gejala 

 

Memahami 

tentang 

penanganan TB 

paru, namun 

kurang 

memahami 

tentang 

pencegahan 

Memahami 

tentang 

konsumsi obat-

obatan, dan 

memahami 

tentang 

keberlanjutan 

asupan obat-

obatan 

Memahami 

tentang 

asupan 

makanan 

bernutrisi, 

namun kurang 

memahami 

tentang pola 

makan bagi 

penderita TB 

paru 

Mandiri 

 

Pembahasan 

Pengetahuan TB Paru 

Tingkat pemahaman responden tentang TB paru sangat rendah. Keempat 

responden kurang memahami tentang penyakit TB paru. Responden mengatakan bahwa 

penyakit TB paru merupakan penyakit yang ditandai dengan batuk yang mengeluarkan 

dahak yang bercampur dengan darah. Namun salah satu responden tidak memahami 

mengenai penyakit TB paru dan menganggap penyakit tersebut tidak membahayakan. 

Dari pernyataan responden dapat diketahui bahwa responden masih kurang memahami 

tentang penyakit TB paru karena kurang pengetahuan dan juga informasi. 

Penyebab TB paru yang secara klinis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 

tuberculosis, tetapi oleh responden dianggap hanya sebagai gejala layaknya penyakit 

batuk biasa. Kurangnya informasi dan sosialisasi tentang TB paru menjadi penyebab 
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ketidak tahuan responden dengan penyebab penyakit ini. Responden beranggapan TB 

paru layaknya penyakit biasa yang disertai dengan batuk. Penyakit TB paru merupakan 

penyakit menular akut maupun kronis yang terutama menyerang paru-paru, yang 

disebabkan oleh bakteri tahan asam (BTA) yang bersifat batang gram positif.6 Penularan 

penyakit tersebut melalui tempat makan dan minum penderita jika digunakan secara 

bersama-sama. Responden lain memiliki pendapat sendiri bahwa penyakit TB paru tidak 

menular apabila tempat makan dan tempat minum penderita digunakan secara bersama. 

Penularan hanya dapat terjadi apabila penderita batuk. Responden 1 dan 4 memahami 

sehingga mengatakan bahwa penyakit TB paru merupakan penyakit menular, sedangkan 

responden 2 dan 3 kurang memahami sehingga mengatakan bahwa penyakit TB paru 

merupakan penyakit yang tidak menular.  

 

Penanganan Penderita TB Paru 

Semua responden memahami penanganan terhadap anggota keluarga yang 

menderita TB paru, sehingga keluarga memeriksakan penderita ke tempat pengobatan 

untuk mendapatkan pengobatan. Keluarga memeriksakan penderita ke rumah sakit, 

Puskesmas, dan dokter praktik. Selama pemeriksaan tenaga medis memberikan 

informasi berkaitan dengan penanganan penyakit TB paru, baik bagi penderita ataupun 

keluarganya. 

Informasi tentang penanganan TB paru dari tenaga medis memberikan 

pemahaman kepada keluarga bagaimana menangani anggota keluarganya yang 

menderita TB paru. Keluarga mengatakan, sudah mendapat bekal bagaimana agar bisa 

merawat anggota keluarga yang menderita TB paru. Perawatan tidak hanya sekedar 

pemberian obat, tetapi juga perawatan terhadap dahak, kebersihan penderita, dan 

pemberian asupan makanan yang baik. 

 

Pengobatan Penderita TB Paru 

Apabila pengobatan pada penderita sudah diberhentikan, namun penderita masih 

wajib melakukan kontrol untuk melihat perkembangan penyakit dan apabila memiliki 

keluhan. Sedangkan penderita TB paru dari responden 1 dapat mengurus dirinya sendiri 

seperti meminum obat secara mandiri. Resistensi dapat terjadi karena penderita yang 

menggunakan obat tidak sesuai atau patuh dengan jadwal atau dosisnya. Resistensi ini 

menyebabkan jenis obat yang biasa dipakai sesuai pedoman pengobatan tidak lagi dapat 

membunuh kuman. Keluarga responden 2, 3,dan 4 memahami dan mengatakan bahwa 

meskipun pengobatan pada penderita sudah diberhentikan namun penderita masih wajib 

melakukan kontrol, sedangkan responden 1 tidak memahami tentang pengawasan 

sehingga mengatakan bahwa penderita dapat mengurus dirinya sendiri seperti meminum 

obat secara mandiri. 

 Obat dan vitamin yang diberikan oleh dokter selalu rutin diminum oleh penderita 

setiap hari selama 3 bulan, setelah ada perkembangan obat diminum seminggu 3 kali 

selama 6 bulan jika obat dan vitamin yang diberikan tidak diminum maka pengobatan 

pada penderita dikatakan gagal. Penderita TB paru harus mengonsumsi obat-obatan yang 

telah diresepkan oleh dokter pada waktu dan dosis yang tepat. Pengobatan hanya akan 

efektif apabila pasien mematuhi aturan dalam penggunaan obat. Semua responden 

mengatakan bahwa “apabila penderita tidak meminum obat yang diberikan oleh dokter 

maka pengobatan dikatakan gagal atau penyakit akan kambuh lagi dan bahkan 
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bertambah parah”. Kepatuhan mengonsumsi obat sangat penting dalam perilaku hidup 

sehat.7 

Keluarga selalu menemani penderita untuk melakukan kontrol secara rutin untuk 

dirontgen dan juga tes BTA (tes dahak) untuk mengetahui perkembangan terkait 

penyakitnya, sekaligus mengambil obat. Seorang penderita TB ekstra paru kemungkinan 

besar juga menderita TB paru, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan dahak dan 

foto rontgen dada. Terapi atau pengobatan penderita TB paru dimaksudkan untuk 

menyembuhkan penderita sampai sembuh, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, 

menurunkan tingkat penularan. Keluarga memahami dan melaksanakan seperti 

menemani penderita untuk melakukan kontrol secara rutin untuk dirontgen dan juga tes 

BTA (tes dahak). Meskipun keluarga memahami dan melaksanakan perlu juga diberikan 

sosialisasi karena dari pernyataan-pernyataan keluarga sebelumnya, memberikan kesan 

bahwa keluarga seperti mengabaikan penderita. 

 

Asupan Nutrisi bagi Penderita TB Paru 

Penderita TB paru akan mengalami penurunan nafsu makan yang menyebabkan 

hilangnya selera makan. Hilangnya selera makan ini akan menyebakan berkurangnya 

asupan makananan bagi penderita TB paru yang mengakibatkan penurunan berat badan. 

Dukungan keluarga mutlak diperlukan agar penderita TB paru bisa mengonsumsi 

makanan yang bergizi sekaligus bisa mengembalikan selera makannya.8 

Responden memahami tentang makanan yang bergizi. Meskipun keluarga sudah 

memahami mengenai makanan yang bergizi, seringkali keluarga memahami namun 

tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan ekonomi menjadi kendala 

dalam penyediaan makanan yang memenuhi gizi, terlebih dengan permasalahan selera 

makan.9 Makanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti; daging, telur, ikan 

memiliki tingkatan selera yang lebih baik dibandingkan dengan sayuran, tempe atau 

tahu. 

Ada dua pendapat mengenai pola makan bagi penderita TB paru. Responden 1, 2, 

dan 4 mengatakan bahwa “makan tepat waktu dan memperbanyak makanan yang bergizi 

seperti sayuran dan buah-buahan serta menghindari makanan yang mengandung 

penyedap rasa”. Sedangkan  responden 3 mengatakan bahwa “makan seadanya dan 

secukupnya serta minum minuman yang hangat (susu jahe hangat)”. 

Responden 2, 3 dan 4 selalu mengontrol pola makan penderita setiap hari mulai 

dari pagi hingga malam. Responden 1 pola makan penderita tidak dikontrol setiap hari. 

Saharusnya pola makan penderita TB paru harus diawasi contohnya di Rumah Sakit, 

sehari menyediakan makanan sebanyak tiga kali kepada penderita yaitu pagi, siang dan 

malam hari dengan makanan yang bernutrisi.10 

Responden 2, 3 dan 4 dalam sehari minimal makan sebanyak tiga kali, sedangkan 

responden 1 minimal dua kali makan dalam sehari. Responden 2, 3 dan 4 sudah 

memahami dan melaksanakan sehingga dalam sehari keluarga menyediakan makanan 

untuk penderita sebanyak  tiga kali, sedangkan responden 1 kurang memahami sehingga 

dalam sehari hanya dua kali menyediakan makanan. Seharusnya pola makan penderita 

TB paru harus makan sebanyak tiga kali yaitu pada pukul 07.00, 12,00 dan 17.00 dengan 

dua kali selingan makanan yaitu pada pukul 10.00 dan 17.00.10 

Responden 1, 2, dan 3 mengatakan bahwa tidak mengalami kesulitan dalam 

menyediakan makanan karena penderita selalu makan makanan yang disediakan. 
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Kesulitan hanya ditemui pada keluarga responden 4 karena di awal sakit penderita tidak 

mempunyai nafsu makan namun di bulan kedua penderita sudah memiliki nafsu makan 

sehingga keluarga tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyediakan makanan. 

Penurunan nafsu makan terjadi akibat infeksi Mycobacterium tuberculosis yang 

mengaktifasi makrofag oleh IFN-γ dan produksi pirogen endogen IL -1, IL-4, IL-6, 

TNF-α. Pirogen endogen bersirkulasi secara sistemik dan bereaksi terhadap hipotalamus. 

Efek sitokin pirogen endogen pada hipotalamus menyebabkan produksi prostaglandin. 

Prostaglandin merangsang cortex cerebral yang menyebabkan produksi leptin 

meningkat sehingga menimbulkan supresi nafsu makan.11 

Pola makan penderita TB paru harus selalu diawasi karena memiliki larangan 

mengonsumsi makananan yang mengandung sumber protein seperti daging, ayam, ikan 

dan telur. Tidak dianjurkan untuk dimasak dengan banyak minyak kelapa atau santan 

kental. Sumber protein nabati seperti kacang-kacangan tidak dianjurkan untuk dimasak 

dengan banyak minyak kelapa. Bumbu yang dianjurkan adalah bumbu yang tidak tajam 

seperti bawang merah, bawang putih, laos, gula dan kecap. Sedangkan yang tidak 

disarankan adalah bumbu yang tajam seperti cabe dan lada.10 Responden 1 dan 3 tidak 

memahami karena kurang informasi mengenai pantangan makanan untuk penderita TB 

paru, sehingga membiarkan penderita untuk jajan diluar rumah. Perlu diberikan 

sosialisasi kepada keluarga agar lebih memperhatikan pola makanan penderita. 

Jika penderita tidak memiliki nafsu makan, keluarga merubah menu makanan 

dengan cara memasak masakan yang disukai dan juga memberikan vitamin pada 

penderita. Seharusnya  jumlah makanan, variasi menu, sebaiknya dapat menimbulkan 

nafsu makan, terapi diit memegang peran penting dalam proses penyembuhan penyakit. 

Jenis diit, penampilan dan rasa makanan yang disajikan akan berdampak pada asupan 

makan. Variasi makanan yang disajikan merupakan salah satu upaya untuk 

menghilangkan rasa bosan. Penerita TB paru akan merasa bosan apabila menu yang 

dihidangkan tidak menarik sehingga mengurangi nafsu makan. Akibatnya makanan yang 

dikonsumsi sedikit atau asupan zat gizi berkurang.12 

Responden 1 dianjurkan agar tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung 

ketan karena dapat mengakibatkan masalah pada pencernaan, responden 3 dianjurkan 

agar menghindari minuman yang mengandung kafein dan es karena dapat menimbulkan 

batuk. Sedangkan responden 2 dan 4, pihak rumah sakit tidak memberikan saran terkait 

makanan sehingga keluarga hanya menyajikan makanan yang bersih, sehat dan 

mengandung nilai gizi. 

Fungsi makanan bernutrisi bagi penderita TB paru : 

1. Energi/kalori diberikan sesuai dengan keadaan penderita untuk mencapai berat badan 

normal. 

2. Protein tinggi untuk mengganti sel-sel yang rusak dan meningkatkan kadar albumin 

serum yang rendah (75-100 gr). 

3. Lemak cukup 15-25 % dari kebutuhan energi total. 

4. Karbohidrat cukup sisa dari kebutuhan energi total. 

5. Vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan total.13 

 

Penggunaan Asuransi Kesehatan  

Penyakit TB paru membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengobatan, 

perawatan dan penyembuhan yang akan berimplikasi pada pembiayaan. Ketiadaan biaya 
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seringkali menjadi alasan penderita TB paru menghentikan pengobatanya dan tidak 

sampai tuntas. Asuransi kesehatan seperti BPJS sangat penting keberadaanya untuk 

mendukung pembiayaan pengobatan dan perawatan kepada pasien penderita TB paru. 

Responden 1 dan 4 menggunakan penghasilan sendiri untuk membiayai 

pengobatan penderita, sedangkan responden 2 dan 3 menggunakan asuransi kesehatan 

(BPJS). Belum meratanya akses terhadap layanan yang bermutu karena kendala finansial 

dan tanpa tersedianya suatu jaminan kesehatan yang bisa mencakup seluruh warga 

negara mengakibatkan belum tercapainya semua program kesehatan termasuk 

pengendalian penyakit TB menjadi tidak optimal.15 

 

Kesimpulan 

Dukungan keluarga terhadap anggota keluarganya yang menderita TB paru sangat 

diperlukan dalam proses pengobatan dan perawatan. Sebagian besar responden kurang 

memiliki pengetahuan tentang penyakit TB paru. Dalam upaya penanganan dan 

pengobatan, responden memahami tentang apa yang harus dilakukan, karena sudah 

mendapat informasi dari tenaga medis. Asupan makan sangat mutlak diperlukan dalam 

mendukung pengobatan bagi penderita TB paru dan menjadi tantangan bagi keluarga 

untuk menyediakan makanan yang bernutrisi dan memiliki selera makan khususnya bagi 

penderita TB paru. Tidak semua responden memiliki jaminan asuransi bagi anggota 

keluarganya yang menderita TB paru, sebab tidak meratanya informasi berkaitan dengan 

program BPJS atau asuransi lainnya. 
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ABSTRAK 

Kondisi lingkungan yang panas dan bising menurut Linjte (2010) merupakan 

faktor penyebab kelelahan kerja di suatu tempat kerja, kondisi panas sebesar 30 ºC 

dengan parameter ISBBterdapat di CV. Cahya Jaya Sukoharjo dan kondisi bising 

sebesar 105 dB terdapat di PT Wijaya Karya Beton Boyolali, sehingga nilai tekanan 

panas dan bising tersebut masuk kategori > NAB. Pada kedua tempat kerja tersebut di 

temukan pekerja mengalami kategori kelelahan ringan sampai sedang. 

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Sampel diambil dengan teknik simple random sampling sehingga didapatkan 

sampel di CV. Cahya Jaya Sukoharjo berjumlah 45 orang dan PT. Wijaya Karya Beton 

Boyolali berjumlah 43 orang. Instrumen yang digunakan adalah Sound Level Meter, 

Heat Stress Area Monitor,Reaction Timer dan lembar isian data untuk mencatat 

karakteristik responden. Uji bivariat menggunakan uji statistik Korelasi Pearson 

dengan nilai α : 0.05. 

Hasil uji statistik hubungan tekanan panas dengan kelelahan pada responden 

diperoleh p value = 0,001 dan nilaikoefisien korelasi (r) = 0,929, hal ini menunjukkan 

terdapat hubungan yang signifikan dengan korelasi sangat kuat dengan arah korelasi + 

(positif) dan hasil uji statistik hubungan antara intensitas kebisingan dan kelelahan 

kerja menunjukkan nilai p value=0,009 dan r=0,391. Nilai p value < 0,05 menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara intensitas kebisingan dengan kelelahan kerja dengan 

korelasi yang lemah. 

 

Simpulan : Dapat di dekripsikan bahwa ada hubungan tekanan panas dan intensitas 

kebisingan dengan kelelahan kerja di indutri manufacturdi CV. Cahya Jaya Sukoharjo 

dan PT. Wijaya Karya Beton Boyolali. 

 

Kata Kunci : Intensitas kebisingan, Pemakaian APT, Kelelahan Kerja. 

 

ABSTRACT 

Environmental conditions that hot and noisy according to Linjte (2010) are a 

factor that causes fatigue work at workplace, the measurement of heat condition 30ºC 

with ISBB parameter at CV Cahya Jaya Sukoharjo and the measurement of noisy 105 

dB at PT Wijaya Karya Beton Boyolali, so hot pressure and noise value of the category 

> TVL. The worker of the both workplace has already exposure by work fatigue mild to 

moderate category.  
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The type of this research is a observational analytic with cross sectional 

approach. Samples taken with the simple random sampling techniques so that the 

obtained sample in CV Cahya Jaya Sukoharjo totaling 45 persons and PT Wijaya 

Karya Boyolali Beton amounted to 43 people. The instruments used are Sound Level 

Meters, Heat Stress Monitor Area, Reaction Timers and data sheet to record 

characteristics of respondents. The bivariate test is use pearson correlation with value 

α: 0.05. 

The statistical result of correlation between heat pressure and fatigue on the 

respondents obtained p value = 0.001 and the coefficient of correlation value (r) = 

0.929, this shows there is a significant relationship with a very strong correlation with 

positive direction (positive) and the correlation between the noise intensity and the work 

fatigue shows the p value = 0,009 and r = 0,391. The value of the p value < 0.05 that 

show there were connections between the noise intensity with the fatigue of work with a 

weak correlation. 

It could be described that there is a correlation between the heat pressure and 

noise intensity with fatigue in the manufacture workplace at CV. Cahya Jaya Sukoharjo 

and PT Wijaya Karya Beton Boyolali. 

 

Keywords : the intensity of noise, the use of EPE, the Fatigue of work. 

 

Pendahuluan 

Perkembangan dunia industri manufaktur diIndonesia akhir-akhir ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Menurut data Badan Pusat Satistik, selama tiga tahun 

terakhir terjadi kenaikan pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang dimana 

pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 4,41% dari tahun 2009 dan produksi 

tahun 2009 naik sebesar 1,34% dari tahun 2008. Pertumbuhan produksi industri 

manufaktur yang cukup signifikan ini memerlukan sumber daya manusia untuk 

menjalan proses produksi yang professional, (Badan Pusat Statistik, 2011)  

Dari perkembangan tersebuttidak dapat dihindari adanya faktor-faktor dalam 

keadaan tertentu akan muncul di setiap tempat kerja yang dapat mengganggu daya kerja 

dan menimbulkan penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja antara lain faktor 

fisika, kimia, biologis ergonomic yang dimulai dengan gejala menurunya kemampuan 

seseorang sebagai indikasi terjadinya kelelahan kerja. 

Kebisingan merupakan salah satu faktor yang menyebabkanperubahan timbulnya 

gangguan komunikasi serta gangguan konsentrasi sehingga dapat menyebabkan 

munculnya kejadian kelelahan kerja (Suma’mur, 2011). Kondisi pada pekerja yang 

merasa lelah secara fisik atau psikis yang kurang menguntungkan individu pekerja, 

perusahaan maupun menyebabkan mengingat adanya gangguan konstentrasi dan atau 

gangguan kesiagaan bekerja ini disebut dengan kelelahan kerja (Setyawati, 

2010).Kondisi panas yang berlebihan akan mengakibatkan rasa letih dan kantuk, 

mengurangi kestabilan dan menyebabkan kelelahan kerja (Nurmianto, 2008).  

Dalam artikel ilmiah ini diskripsi masalah yang terkait dengan kelelahan di 

industri manufaktur pada di  CV. Cahya Jaya Sukoharjo adalah yang memproduksi 

plastik yang memiliki kondisi lingkungan yang panas akibat beratapkan asbes, 

kurangnya ventilasi serta adanya keluhan tenaga kerja selama proses yaitu cepat merasa 

lelah, mudah merasa haus, mudah mengantuk, sehingga mempengaruhi produktivitas 
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kerja, selain itu panas di dalam ruangan juga ditambah dari mesin-mesin yang ada 

dalam ruangan ketika mesin-mesin dioperasika Berdasarkan hasil survey awal dengan 

pengukuran tekanan panas diruang proses produksi dengan menggunakan alat Heat 

Stress Area diperoleh Wet Bulb Globe Temperature (WBGT in) sebesar 30 ºC. Untuk 

beban kerja tenaga kerja dikategorikan beban kerja sedang yaitu 100–125 denyut/menit, 

dengan waktu kerja 7 jam dan istirahat 1 jam, maka termasuk dalam kategori waktu 

kerja 75% kerja 25% istirahat danPT. Wijaya Karya Beton Boyolali merupakan anak 

perusahaan konstruksi PT. Wijaya Karya yang khusus memproduksi beton pracetak. 

Produk perusahaan ini berupa tiang beton, bantalan beton pracetak, pipa dan dinding 

penahan tanah yang digunakan untuk proyek bagungan. Proses produksinya 

menggunakan mesin spinning yang menghasilkan bising.Berdasarkan hasil survey awal, 

diketahui bahwa intensitas kebisingan di ruang produksi sebesar 105 dB (>NAB), dan 

dari hasil Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja (KAUPK2) pada 10 pekerja 

produksi diketahui 100% pekerja mengalami keluhan perasaan kelelahan, dimana 60% 

merupakan kelelahan kerja ringan dan 40% lainnya merupakam kelelahan kerja sedang. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui 50% tenaga kerja tidak menggunakan APT. 

Dari hal diatas tersebut maka dalam penulisan ini ingin mendiskripkan tentang 

adanya hubungan Intensitas Kebisingan dan tekanan panas dengan munculnya 

Kelelahan Kerja pada pekerja di industri manufaktur 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian pada kedua industri manufaktur yaitu CV. Cahya Jaya Sukoharjo 

dan PT. Wijaya Karya Beton Boyolali adalah penelitian observasional analitik 

menggunakan desain penelitian Cross Sectional menggunakan teknik simple random 

sampling dengan sampel di CV. Cahya Jaya Sukoharjo berjumlah 45 orang dan PT. 

Wijaya Karya Beton Boyolali berjumlah 43 orang 

Variabel bebas pada penelitian di industri manufaktur tersebut adalah tekanan 

panas dan kebisingan dan variabel terikatnya adalah kelelahan kerja. Alat ukur tekanan 

panas adalah heat stress area merk quest temp dan kebisingan dengan sound level 

meterserta Alat ukur kelelahan kerja adalah reaction timer L77 Lakasidaya 

Data yang sudah terkumpul pada kedua penelitian tersebut dianalisis dengan SPSS 

versi 23.0 dalam uji statistik Korelasi Pearson. Dengan interpretasi hasil sebagai berikut 

: 

1. Jika p (value) ≤ 0,05 maka hasil uji signifikan  

2. Jika p (value) > 0.05 maka hasil uji tidak signifikan  

3. Kekuatan korelasi (r) 0,0 sd < 0,2 maka hasil sangat lemah  

4. Kekuatan korelasi (r) 0,2 sd < 0,4 maka hasil lemah  

5. Kekuatan korelasi (r) 0,4 sd < 0,6 maka hasil sedang  

6. Kekuatan korelasi (r) 0,6 sd < 0,8 maka hasil kuat  

7. Kekuatan korelasi (r) 0,8 sd 1 maka hasil sangat kuat  

 

Hasil 

Berikut ini diskripsi hasil analisis hubungan intensitas kebisingan dengan 

kelelahan kerja di industri manufaktur dalam kasus penelitian di PT. Wijaya Karya 

Beton. 
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Karakteristik Responden 

Jenis kelamin 

Seluruh responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.  

Umur 

Tabel 1. Nilai tendensi dan normalitas umur responden 

Variabel 

(tahun) 

N Min Max Mean SD P value 

Umur 43 19 51 34,98 9,125 0,085 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas Saphiro-Wilk, diketahui bahwa variabel umur 

pada penelitian ini memiliki p value=0,085 yang artinya terdistribusi normal (p>0,05). 

 

Gizi kerja 

Tabel 2. Nilai tendensi dan normalitas status gizi reponden 

Variabel N Min Max Mean SD P value 

Status gizi 43 18 27,3 21,33 2,442 0,054 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas Saphiro-Wilk, diketahui bahwa variabel umur 

pada penelitian ini memiliki p value=0,085 yang artinya terdistribusi normal (p>0,05). 

 

Intensitas Kebisingan 

Tabel 3. Nilai tendensi dan normalitas intensitas kebisingan reponden 

Variabel N Min Max Mean SD P value 

Intensitas 

Kebisingan 

43 87,28 99,52 92,48 2,323 0,103 

 

Kelelahan Kerja 

Tabel 4. Nilai tendensi dan normalitas kelelahan kerja reponden 

Variabel N Min Max Mean SD P value 

Kelelahan Kerja  43 153,77 547,67 293,53 93,504 0,018 

 

Hubungan Intensitas Kebisingan terhadap Kelelahan Kerja 
Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Intensitas Kebisingan terhadap Kelelahan Kerja 

Variabel  Signifikan (p)  Koefisien korelasi (r)  

Intensitas Kebisingan  

Kelelahan Kerja  

0,009 0,391 

 

Berikut ini diskripsi hasil hubungan intensitas kebisingan dengan kelelahan kerja 

di industri manufaktur dalam kasus penelitian di PT. Wijaya Karya Beton. 

 

Karakteristik Responden 

Umur 

Tabel 1. Tendensi dan Uji Normalitas Umur Responden 

Variabel Min Max Mean p value 

Umur 

(Tahun) 

18.00 45.00 30.1 0.116 
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Masa kerja 

Tabel 2. Tendensi dan Uji Normalitas Masa Kerja 

Variabel Min Max Mean P value 

Masa Kerja 

(Tahun) 

0.25 4 2.3 0.01 

 

Tekanan Panas 

Tabel 3. Tendensi Tekanan Panas 

Variabel Min Max Mean 

Tekanan Panas  29.40 33.30 31.66 

 

Kelelahan Kerja 

Tabel 4. Tendensi Kelelahan Kerja 

Variabel Min Max Mean 

Kelelahan Kerja  250.8 530.7 404.6 

 

Hubungan Tekanan Panas dengan Kelelahan 

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Korelasi Pearson 

Variabel R p 

Tekanan Panas  

Kelelahan Kerja  

0,929  0,001  

 

Pembahasan 

Berikut pembahasan mengenai hubungan Tekanan Panas dengan kejadian 

kelelahan kerja di CV. Cahya Jaya Sukoharjo 

Jenis kelamin responden penelitian adalah semua laki laki, sehingga data jenis 

kelamin menunjukan data yang telah homogeny artinya bahwa karakteristik responden 

tidak memberikan kontribusi perubahan terhadap kelelahan.  

Pada penelitian responden memiliki rentan umur 18 - 45 tahun danrata-rata umur 

responden adalah 30 tahun hal tersebut menunjukkan responden termasuk dalam umur 

produktif. Karena Menurut Depkes RI (2011) menyatakan bahwa usia produktif yaitu 

antara 15-54 tahun.  

Hasil yang tidak signifikan antara umur dengan kelelahan menggambarkan bahwa 

responden tidak menunjukan konsep teori dari sumakmur, 2009 yang menyatakan 

bahwa pada usia meningkat akan diikuti dengan proses degenerasi dari organ, sehingga 

dalam hal ini kemampuan organ akan menurun, dengan menurunnya kemampuan 

kemampuan organ maka hal ini akan menyebabkan tenaga kerja akan semakin mudah 

mengalami kelelahan  

Pada usia sekitar 50-60 tahun kekuatan otot mulai menurun 15-25% (Setyowati 

dkk, 2014). Sehingga hasil penelitian ini menunjukan bahwa umur tidak mempengaruhi 

kelelahan kerja karena responden memiliki umur 18-45 tahun  

Masa kerja responden antara 3 bulan- 4 tahun dengan rata-rata 2.3 tahun. 

Berdasarkan hasil uji statistik hubungan masa kerja dengan kelelahan kerja 

menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Masa kerja erat kaitannya 

dengan kemampuan beradaptasi antara seorang pekerja dengan pekerjaan dan 
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lingkungan kerjanya. Proses adaptasi dapat memberikan efek positif yaitu dapat 

menurunkan ketegangan dan peningkatanaktivitas atau performasi kerja, sedangkan 

efek negatifnya adalah batas ketahanan tubuh yang berlebihan akibat tekanan yang 

didapatkan pada proses kerja (Atiqoh dkk, 2014). Tidak adanya hubungan antara masa 

kerja dengan kelelahan kerja dikarenakan keadaan tersebut diimbangi oleh pengalaman 

yang ada maupun kematangan mental pekerja tersebut (Maurits, 2010), sehingga dapat 

dikatakan bahwa masa kerja kerja tidak mempengaruhi terjadinya kelelahan kerja pada 

penelitian ini 

Hasil pengukuran tekanan panas rata-rata yang diterima oleh responden yaitu 

31.66 oC dan dalam kategori tekanan panas sedang. Hasil pengukuran menunjukan 

tekanan panas yang diterima responden melebihi NAB Tekanan Panas menurut 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.13/MEN/X/2011 tahun 2011. 

Menurut Sulistioningsih (2013), suhu lingkungan tempat kerja dapat mempunyai suhu 

tinggi dan suhu rendah. Suhu di tempat kerja dapat dipengaruhi dari mesin dan faktor 

lingkungan di tempat kerja. Sebagian besar responden menerima tekanan panas 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu suhu panas yang bersumber dari mesin-mesin 

produksi seperti mesin dari proses mixing (pencampuran bahan), proses pemotongan 

lembaran plastik, proses pencetakan dan proses pengepakan. Faktor lingkungan kerja 

seperti ruangan kerja yang beratabkan asbes, minimnya ventilasi udara, serta ruangan 

yang sempit menyebabkan minimnya aliran udara dalam ruangan tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa responden bekerja pada lingkungan yang panas atau telah melebihi 

Nilai Ambang Batas dapat mengalami kelelahan.  

Hasil pengukuran rata-rata kelelahan kerja responden yaitu 404.6 ml/det dan 

termasuk dalam kategori kelelahan ringan. Menurut Setyowati dkk (2014) kelelahan 

kerja disebabkan oleh keadaan fisik lingkungan kerja jika tekanan panas melebihi 26,7 
oC. Bekerja pada temperatur tinggi dan tingkat kelembaban yang tinggi dapat 

menyebabkan gangguan pada tenaga kerja. Dapat menyebabkan kejang/kram pada 

tenaga kerja. Tenaga kerja dengan terpapar suhu tinggi dapat mengalami kelelahan 

(Simarmata, 2006).  

Hasil pengukuran rata-rata tekanan panas yang ada yaitu 31,66 oC dan rata-rata 

kelelahan kerja yang dialami oleh responden adalah 404.6 milidetik yang berarti 

responden mengalami kelelahan kerja ringan. Suhu panas yang ada bersumber dari atab 

yang terbuat dari asbes, kurangnya ventilasi yang cukup, luas ruangan kerja yang sempit 

dan mesin-mesin yang dioperasikan, sehingga tenaga kerja mengeluhkan mudah merasa 

haus dan mudah mengantuk, dan mudah merasa lelah.  

Hasil uji statistik dengan uji Korelasi Pearson untuk hubungan tekanan panas 

dengan kelelahan pada responden diperoleh p value = 0,001. Karena nilai p < 0,005 

maka hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel 

diatas. Diketahui nilai koefisien korelasi (r) = 0,929 menunjukkan nilai kekuatan 

korelasi berada diantara 0,8 - 1 yang berarti korelasi antara tekanan panas dengan 

kelelahan kerja adalah sangat kuat dengan arah korelasi + (positif) yang berarti bahwa 

apabila tekanan panas meningkat maka kelelahan kerja akan meningkat pula. Hal ini 

menunjukan bahwa tingkat kelelahan kerja responden sebesar 90% dipengaruhi oleh 

tekanan panas dan sisanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: umur dan masa kerja.  

Hasil ini sesuai dengan teori Maurits, (2010) yang menyatakan bahwa penyebab 

kelelahan kerja salah satunya yaitu lingkungan kerja yang tidak memadai dan tekanan 
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panas dengan suhu > 26,7oC dapat mempengaruhi kelelahan seseorang (Setyowati dkk, 

2014). Menurut Depkes RI (2009), semakin tinggi panas pada lingkungan maka akan 

semakin besar pula pengaruhnya terhadap suhu tubuh dan sebaliknya semakin rendah 

suhu lingkungan akan berpengaruh pula pada suhu tubuh. Suhu lingkungan yang tinggi 

menyebabkan tubuh manusia mempunyai pengaturan suhu yang disentralisir pada dasar 

otak yang disebut hyphotalamus dengan bagian utama anterior yang mengatur 

pengeluaran suhu panas dari dalam tubuh (Mukono, 2008). Tekanan panas yang 

berlebihan merupakan beban tambahan yang harus diperhatikan. Beban tambahan 

berupa panas lingkungan dapat menyebabkan beban fisiologis pada manusia, misalnya 

kelelahan menjadi bertambah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Sulistyorini (2014) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan 

panas dengan kelelahan. Penelitian lain yang dilakukan Indrawati (2012) juga 

menunjukan hasil yang sangat signifikan antara tekanan panas dengan kelelahan dengan 

nilai p value yaitu 0,001. 

Berikut pembahasan mengenai hubungan Tekanan Panas dengan kejadian 

kelelahan kerja di CV. Cahya Jaya Sukoharjo 

Seluruh responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki, sehingga 

kelelahan kerjanya tidak bisa dibandingkan dengan kelelahan kerja yang dialami oleh 

perempuan. Namun secara teori dijelaskan bahwa ukuran tubuh dan ukuran otot tenaga 

kerja wanita relative rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Kenyataan ini sebagai 

akibat dari pengaruh hormonal yang berbeda pada laki-laki dan wanita (Moriera dkk, 

2011). Hormon-hormon kewanitaan menyebabkan fisik wanita lebih halus, selain itu 

seorang tenaga kerja wanita juga menjadi ibu rumah tangga yang dibebani oleh tugas-

tugas rumah tangga yang tidak sedikit dan membutuhkan tenaga (Mayasari A, 2011). 

Setyawati dan Imam (2008) juga menyimpulkan bahwa wanita memiliki kecenderungan 

mudah mengalami kelelahan. Berdasarkan penelitian Nainggolan (2010), terdapat 

hubungan antara jenis kelamin dengan kelelahan kerja pada pekerja di Industri Roti 

Kabupaten Jepara, dimana responden perempuan cenderung mengalami kelelahan kerja 

yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa responden 

dalam penelitian ini tidak mudah mengalami kelelahan kerja karena seluruhnya berjenis 

kelamin laki-laki dan memiliki ukuran tubuh serta otot yang relative besar.  

Responden dalam penelitian ini memiliki range usia 19 tahun hingga 51 tahun 

dengan rata-rata berusia 34,98 tahun. Secara teori, bertambahnya usia seseorang disertai 

dengan menurunnya kemampuan pada alat-alat tubuh, sistem kardiovaskular, dan 

hormonal, sehingga seseorang akan cepat merasa lelah (Suma’mur, 2011). Penelitian 

Irma R, dkk (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan 

kelelahan kerja pada Unit Produksi Paving Block CV. Sumber Galian Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar dikarenakan pada orang dengan kategori umur tua telah 

terjadi perubahan jaringan tubuh, semakin tua umur seseorang maka akan menyebabkan 

semakin berkurang kekuatan tubuh sehingga akan lebih cepat mengalami kelelahan 

kerja. Akan tetapi pada penelitian Chesnal, dkk (2012) menunjukkan tidak ada 

hubungan antara usia dengan kelelahan kerja, hal ini dikarenakan responden dalam 

penelitian tersebut berada dalam usia puncak kekuatan otot laki-laki dan perempuan, 

yaitu di usia 25-35 tahun. Di dalam penelitian ini, rata-rata responden berusia 34,98 

tahun, yang mana masih termasuk dalam usia puncak kekuatan otot. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini tidak mudah mengalami kelelahan 

kerja karena berada dalam usia puncak kekuatan otot.  

Responden dalam penelitian ini memiliki rata-rata indeks massa tubuh sebesar 

22,5 kg/m2. Menurut Departemen Kesehatan RI (2011) yang termasuk dalam status gizi 

kategori normal adalah 18,5-25,0 kg/m2. Dengan kata lain rata-rata responden dalam 

penelitian ini memiliki status gizi normal. Secara teori, tenaga kerja dengan status gizi 

yang baik akan memiliki ketahanan tubuh yang baik sehingga tidak cepat terjadi 

kelelahan kerja (Budiono dkk, 2003). Di sisi lain, gizi kurang disebabkan konsumsi 

yang tidak mencukupi kebutuhan atau tingkat konsumsi mencukupi namun tubuh 

mengalami gangguan pencernaan sehingga zat gizi yang dimakan terbuang percuma, 

orang menjadi malas, merasa lemah, juga produktivitas kerja menurun sehingga 

menyebabkan terjadi penurunan kepekaan syaraf motorik dimana seseorang akan lebih 

cepat sekali lelah (Tasmi dkk, 2015). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

responden dalam penelitian ini tidak mudah merasakan kelelahan kerja karena rata-rata 

tenaga kerja memiliki status gizi yang normal.  

Intensitas kebisingan dalam penelitian ini diukur menggunakan Sound Level 

Meter. Lokasi yang digunakan untuk dijadikan titik pengukuran merupakan lokasi 

dimana tenaga kerja berada. Pengukuran dilakukan sebanyak 4 kali dalam waktu 8 jam 

kerja agar didapatkan nilai Leq-nya. Data intensitas kebisingan yang telah didapat 

kemudian diuji menggunakan SPSS dan diketahui bahwa rata-rata intensitas kebisingan 

yang memapari tenaga kerja mencapai 92,48 dB. Intensitas kebisingan di lokasi ini 

bersumber dari mesin spinning yang berputar dan berada di dalam ruangan yang sama 

dengan tenaga kerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor 13 

tahun 2011 telah mengatur bahwa Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan untuk lama 

paparan 8 jam sehari sebesar 85 dB. Dalam hal ini intensitas kebisingan di PT. Wijaya 

Karya Beton telah melebihi NAB yang ditentukan karena memapari tenaga kerja selama 

8 jam setiap harinya.  

Menurut Tambunan S (2005), hal-hal yang dapat menimbulkan kebisingan pada 

peralatan dan mesin-mesin yaitu: mengoperasikan mesin-mesin produksi yang sudah 

cukup tua, terlalu sering mengoperasikan mesin-mesin kerja pada kapasitas kerja cukup 

tinggi dalam periode operasi cukup panjang, sistem perawatan dan perbaikan mesin-

mesin produksi ala kadarnya, melakukan modifikasi/perubahan/pergantian secara 

parsial pada komponen-komponen mesin produksi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah 

keteknikan yang benar, pemasangan dan peletakan komponen-komponen mesin secara 

tidak tepat (terbalik atau tidak rapat/longgar) dan penggunaan alat-alat yang tidak sesuai 

dengan fungsinya.  

 Kelelahan kerja pada penelitian ini ditentukan dengan indikator waktu reaksi. 

Waktu reaksi adalah waktu yang terjadi antara pemberian rangsang tunggal sampai 

timbulnya respon terhadap rangsang tersebut (Suma’mur, 2011). Pengukuran waktu 

reaksi didapatkan dengan menggunakan alat reaction timer. Berdasarkan hasil 

pengukuran yang dilakukan, diketahui rata-rata kelelahan kerja yang dialami responden 

adalah 293,53 dengan rentang 153,77 - 547,67. Data tersebut menunjukkan bahwa 

seluruh responden dalam penelitian ini mengalami kelelahan kerja, dengan rata-rata 

responden mengalami kelelahan kerja ringan dan ada sebagian yang mengalami 

kelelahan kerja sedang. Hal yang dapat mempengaruhi besarnya kelelahan kerja dalam 

penelitian ini adalah jenis kelamin, usia dan status gizi responden. Ditinjau dari segi 
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jenis kelamin, seluruh responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki, yang 

dalam hal ini secara teori tidak mudah mengalami kelelahan dibandingkan wanita 

karena secara fisik ukuran tubuh dan ototnya lebih besar (Moriera dkk, 2010). Ditinjau 

dari segi usia, rata-rata responden dalam penelitian ini berada dalam masa puncak 

kekuatan otot (25-35 tahun) sedangkan dari segi status gizi rata-rata responden termasuk 

dalam kategori normal, sehingga hal ini menjelaskan alasan mengapa responden hanya 

mengalami kelelahan ringan hingga kelelahan sedang.  

Hasil uji korelasi Pearson antara intensitas kebisingan dan kelelahan kerja 

menunjukkan nilai p value=0,009 dan r=0,391. Nilai p value < 0,05 menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara intensitas kebisingan dengan kelelahan kerja. Hal ini 

sejalan dengan Penelitian Ihsan T dan Indah Rachmatiah (2015) dengan judul 

“Hubungan Antara Bahaya Fisik Lingkungan Kerja dan Beban Kerja dengan Tingkat 

Kelelahan pada Pekerja di Divisi Stamping PT. X Indonesia” yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kebisingan lingkungan kerja dengan kelelahan 

kerja (p value=0,000). Tingkat kebisingan yang tinggi berdampak kepada fisiologis dan 

psikologis manusia, yang cenderung mengarah kepada penurunan produktivitas kerja 

dan berujung kepada kelelahan kerja (Bahar, 2008). Suma’mur (2012) menjabarkan 

bahwa konsep keadaan dan perasaan lelah adalah reaksi fungsional pusat kesadaran 

yaitu otak (cortex cerebri), yang dipengaruhi oleh sistem penghambat (inhibisi) dan 

sistem penggerak (aktivasi). Apabila sistem penghambat berada pada posisi lebih kuat 

daripada sistem penggerak, seseorang berada dalam kondisi lelah. Intensitas kebisingan 

yang memapari tenaga kerja, berperan sebagai penghambat, sehingga tenaga kerja yang 

terpapar bising dengan intensitas tinggi akan mengalami kelelahan kerja. Hasil uji 

bivariat juga menunjukkan nilai r=0,391 yang mengindikasikan bahwa kekuatan 

hubungan diantara kedua variabel tersebut lemah. Penyebabnya dikarenakan kelelahan 

kerja yang dialami tenaga kerja hanya termasuk dalam kategori ringan hingga sedang. 

Seluruh responden dalam penelitian ini berjensi kelamin laki-laki, berusia rata-rata 35 

tahun dan berstatus gizi normal, hal inilah yang menyebabkan responden tidak sampai 

mengalami kelelahan kerja yang berat. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang lemah dan searah antara intensitas kebisingan terhadap 

kelelahan kerja pada pekerja bagian produksi di PT. Wijaya Karya Beton Boyolali, yang 

artinya semakin tinggi intensitas kebisingan yang diterima tenaga kerja maka akan 

semakin tinggi pula kelelahan kerja yang dialaminya.  

Berdasarkan uji regresi linier variabel intensitas kebisingan, pemakaian APT dan 

kelelahan kerja, diperoleh nilai R=0,513 dan R2=0,261. Nilai R=0,513 menunjukkan 

terdapat hubungan dengan kekuatan sedang antara intensitas kebisingan dan pemakaian 

APT terhadap kelelahan kerja, sedangkan nilai R2=0,261 menunjukkan bahwa 

intensitas kebisingan dan pemakaian APT secara bersama-sama memberukan 

sumbangan sebesar 26% terhadap terjadinya kelelahan kerja pada pekerja bagian 

produksi di PT. Wijaya Karya Beton Boyolali. Presentasi sebesar 74% dapat 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti getaran, 

iklim kerja, pencahayaan, sikap kerja, beban kerja dan masa kerja. Pada penelitian Wira 

(2015) dibuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara getaran mekanis dengan 

kelelahan kerja karena paparan getaran mekanis sudah melebihi NAB sehingga tempat 

kerja menjadi tidak aman. Berbeda dengan penelitian Ramayanti (2012), dibuktikan 

bahwa ada hubungan antara iklim kerja dengan kelelahan kerja karena panas dari 
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lingkungan kerja secara nyata dapat menambah beban panas pada tubuh dan 

menentukan kecepatan (kemampuan) tubuh dalam melepaskan panas ke udara 

lingkungan tempat kerja. Disisi lain, penerangan juga dapat menjadi faktor penyebab 

terjadinya kelelahan kerja, karena penerangan yang buruk mengakibatan rendahnya 

produktivitas kualitas maupun sakit mata, lelah, dan pening kepala bagi pekerja 

(Budiono, 2003). Penelitian terkait kelelahan kerja lainnya yang dilakukan oleh 

Hariyono dkk (2009) membuktikan bahwa ada hubungan antara beban kerja terhadap 

kelelahan kerja, karena beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan menurunnya 

moral dan motivasi perawat sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab kelelahan 

kerja. Selain itu ada pula faktor masa kerja yang dapat menyebabkan kelelahan kerja. 

Penelitian Nisa (2013) pada teknisi gigi di Surabaya membuktikan adanya hubungan 

antara masa kerja terhadap kelelahan kerja, dimana teknisi gigi dengan masa kerja yang 

masih baru perlu usaha yang tinggi untuk menyesuaikan dengan lingkungan kerja dan 

pekerjaannya, yang kemudian memicu terjadinya kelelahan.  

Selama proses pelaksanaan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan 

penelitian yang mungkin bisa memperngaruhi hasil penelitian, seperti: Pengambilan 

data tinggi badan dan berat badan untuk menentukan status gizi dilakukan melalui 

wawancara sehingga pekerja hanya menjawab secara kira-kira, Pengukuran kelelahan 

kerja tidak dilakukan tepat setelah 8 jam bekerja karena adanya waktu tunggu saat 

responden bergiliran diuji kelelahannya, hal ini dapat mempengaruhi kecepatan waktu 

reaksi, Masih ada faktor lain yang beresiko menyebabkan terjadinya kelelahan kerja 

yang tidak diteliti seperti getaran, iklim kerja, pencahayaan, sikap kerja, beban kerja dan 

masa kerja. 

Dari hasil dan pembahasan penelitian di industri maufaktur di CV. Cahya Jaya 

Sukoharjo dan PT Wijaya Karya Beton Tersebut mengenai kejadian kelelahan yang 

terkait dengan tekanan panas dan intensitas kebisingan maka dalam artikel ini ingin 

mendiskripsikan bahwa kelelahan muncul pada industri manufaktur terkait dengan  

adanya tekanan panas dan intensitas kebisingan sehingga dapat  menggambarkan bahwa 

kondisi tersebut sejalan dengan konsep teori yang disampaikan oleh Setyawati, 2010 

bahwa Faktor-faktor dalam keadaan tertentu akan muncul di setiap tempat kerja untuk 

dapat mengganggu daya kerja dan menimnulkan penyakit akibat kerja maupun 

kecelakaan kerja antara lain faktor fisika, kimia, biologis ergonomic yang dimulai 

dengan gejala menurunya kemampuan seseorang sebagai indikasi terjadinya kelelahan 

kerja 

Dari hasil dan pembahasan tersebut di atas juga menggambarkan bahwa diindudtri 

manufaktur terdapat faktor yang lebih dominan dari faktor faktor lain yang 

menyebabkan kejadian kelelahan kerja yang berujung dengan kejadian penyakit akibat 

kerja dan kecelakaan kerja yang terjadi karena proses produski di masing-masing 

industri manufaktur seperti di CV. Cahya Jaya Sukoharjo lebih dominan adalah tekanan 

panas yang muncul dari proses pembuatan plastic dengan proses menggunakan suhu 

tinggi, Di PT Wijaya Karya Beton Boyolali yang lebih dominan adalah kebisingan yang 

disebabkan oleh penggunakan peralatan dan mesin-mesin produksi dalam membuat 

cetakan beton 
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Kesimpulan  

Dari hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut di atas maka dapat di 

dekripsikan bahwa ada hubungan tekanan panas dan intensitas kebisingan dengan 

kelelahan kerja di indutri manufactur. 

 

Daftar Pustaka 

1. Ahmadi A. 2009. Psikologi Umum. Jakarta : Rineka Cipta.  

2. Anizar. 2012. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri. Yogyakarta: 

Graha Ilmu.  

3. Atmojo BT. 2013. Perbedaan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Dengan Beban Kerja 

Ringan Yang Terpapar Tekanan Panas di Terminal Tirtonadi Surakarta. Tesis. 

Program Pascasarjana Prodi Ilmu Lingkungan. Universitas Sebelas Maret. 

Surakarta.  

4. As'ad. 2011. Pengaruh Penggunaan Ear Plug Terhadap Kelelahan Kerja Dan Stres 

Kerja Pada Perusahaan Tekstil. Jurnal Spirit. Vol 1 No 2 Mei 2011. Universitas 

Gajah Mada.  

5. Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2012-

2016. Badan Pusat Statistik.  

6. Bahar, A. 2008. Analisis Resiko Kesehatan terhadap Paparan Bising di 

Lingkungan Kerja Departemen Tempa dan Cor PT. X. Tesis. Program Studi Teknik 

Lingkungan FTSL-ITB,Bandung 

7. Budiono dkk. 2003. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan Kerja. Bunga 

Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Edisi ke-2. Semarang. Universitas 

Diponegoro.  

8. Chandra, 2015. Hubungan Faktor Pembentuk Perilaku Dengan Kepatuhan 

Penggunaan Alat Pelindung Telinga pada Tenaga Kerja Di PLTD Ampenan. The 

Indonesian Journal of Occupational Safety and Health. Vol. 4, No. 1 Jan-Jun 2015: 

83–92. Ikatan Alumni Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Jawa 

Timur.  

9. Chandra B. 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta. Buku Kedokteran 

EGC.  

10. Chesnal, A.J.M. Rattu dan B. S. Lampu. Hubungan Antara Umur, Jenis Kelamin 

dan Status Gizi Dengan Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja di Bagian Produksi Pt. 

Putra Karangetang Popontolen Minahasa Selatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 

Universitas Sam Ratulangi.  

11. Dahlan MS. 2011. Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: Penerbit 

Salemba Medika. 

12. Departemen Kesehatan RI. 2011. Pedoman Praktis Memantau Status Gizi Orang 

Dewasa.  

13. Gaghiwu L, Johan Josephus dan Rizald M. 2016. Analisis Beberapa Faktor 

Penyebab Kelelahan Kerja pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan 

Samudera Bitung. Jurnal Paradigma. Vol 4, No 1 tahun 2016. Universitas Sam 

Ratulangi  

14. Gempur S. 2004. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Cetakan 

Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka.  



 
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 77 

 

15. Grandjean. 1995. Fitting The Task to The Man. Fourth edition. London : Taylor & 

Francis Inc.  

16. Hariyono. 2009. Hubungan Antara Beban Kerja, Stres Kerja dan Tingkat Konflik 

Dengan Kelelahan Kerja Perawat di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI Kota 

Yogyakarta. Jurnas KES MAS. Vol 3, No. 3, September 2009. Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta.  

17. Harrington. 2005. Buku Saku Kesehatan Kerja. Edisi 3. Jakarta: Buku Kedokteran 

EGC.  

18. Hayulita dan Frengky. 2014. Hubungan Motivasi dengan Penggunaan Alat 

Pelindung Diri Oleh Perawat Pelaksana di Ruangan Rawat Inap Rsi Ibnu Sina 

Bukittinggi Tahun 2014. LPPM STIKES Yarsi.  

19. Honeywell. 2017. Hearing Protection & Hearing Safety. www.howardleight.com 

(diakses pada tanggal 20 Januari 2017)  

20. Ihsan T dan Indah Rachmatiah. 2015. Hubungan Antara Bahaya Fisik Lingkungan 

Kerja dan Beban Kerja Dengan Tingkat Kelelahan Pada Pekerja di Divisi Stamping 

PT. X Indonesia. Jurnal Dampak. Vol. 12 No. 1 tahun 2015. Univesitas Andalas  

21. International Labour Organization. 2011. Encyclopaedia of Occupational Health 

and Safety Fourth Edition. Online Edition. http://www.iloencyclopaedia.org/ 

(diakses pada tanggal 10 November 2016)  

22. Irma Mr, Syamsiar S. Russeng dan Andi Wahyuni. 2014. Faktor yang 

Berhubungan dengan Kelelahan Kerja pada Unit Produksi Paving Block 

Cv.Sumber Galian Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Universitas 

Hassanudin.  

23. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2011. Nomor 

Per.13/Men/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia 

Di Tempat Kerja.  

24. Moreira dkk. 2011. Metabolic Risk Factors, Physical Activity, and Physical Fitness 

in Azorean Adolescents: A Cross-Sectional Study. BMC Public Health, 11: 214.  

25. Muntiana. 2014. Hubungan Persepsi Karyawan Terhadap Penerapan Keselamatan 

Dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada 

Jalur 3 Dan 4 Pt Wijaya Karya Beton Boyolali Tbk. Artikel Publikasi Ilmiah. 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta  

26. Nainggolan. 2013. Hubungan Beban Kerja dan Karakteristik Tenaga Kerja dengan 

Kelelahan pada Tempat yang Bertekanan Panas (Studi di Industri Roti Kabupaten 

Jepara). Skripsi. Universitas Diponegoro.  

27. Nisa. 2013. Faktor yang Memengaruhi Keluhan Kelelahan pada Teknisi Gigi di 

Laboratorium Gigi Surabaya. The Indonesian Journal of Occupational Safety and 

Health. Vol. 2, No. 1 Jan-Jun 2013: 61–66. Departemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.  

28. Nurmianto. 2003. Ergonomi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Surabaya: Guna 

Widya.  

29. Prasetyowati U. 2015. Perbedaan Kelelahan Kerja dan Tekanan Darah Pada 

Perawat Wanita Shift Pagi Dan Shift Malam di Rsud Dr. Moewardi Surakarta. 

Skripsi. Program Studi Diploma 4 Kesehatan Kerja. Fakultas Kedokteran. 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.  



78 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 

 

 

30. Purbaningrum M. 2015. Hubungan Kebisingan dengan Kelelahan dan Tekanan 

Darah pada Pekerja Kerajinan Tembaha Cepogo Boyolali. Skripsi. Program Studi 

Diploma 4 Kesehatan Kerja. Fakultas Kedokteran. Universitas Sebelas Maret 

Surakarta.  

31. Ramayanti. 2015. Analisis Hubungan Status Gizi dan Iklim Kerja dengan 

Kelelahan Kerja di Catering Hikmah Food Surabaya. The Indonesian Journal of 

Occupational Safety and Health. Vol. 4, No. 2 Jul-Des 2015: 177–186. Departemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Airlangga.  

32. Ridley J. 2003. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Erlangga.  

33. Rinawati, Nilan dan Eka. 2016. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap 

Pelaksanaan Pemakaian Alat Pelindung Diri Sebagai Upaya Pencapaian Zero 

Accident di PT. X. Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health. Vol. 1, 

No. 1, Oktober 2016. UNIDA Gontor.  

34. Riyanto, A. 2011. Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta : Nuha 

Medika.  

35. Setyawati. 2010. Selintas Tentang Kelelahan Kerja. Yogyakarta: Amara Books.  

36. Setyawati dan Imam. 2008. Faktor dan Penjadualan Shift Kerja. Jurnal Teknoin. 

Volume 13, Nomor 2, Desember 2008, 11-22  

37. Smith dkk. 2016. The accuracy of subjective measures for assessing fatigue related 

decrements in multi-stressor environments. Journal Safety Science. Elsevier.  

38. Soedirman. 2012. Higiene Perusahaan. Bogor: El Musa Press.  

39. Soeharto I. 2004. Jantung Koroner dan Serangan Jantung. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama.  

40. Sudirman. 2014. Keluhan Kesehatan Non Pendengaran Akibat Kebisingan Pada 

Pekerja Instalasi Gizi Rumah Sakit. Universitas Hassanudin.  

41. Suliswati L. dkk. 2007. Kajian Faktor Fisik Lingkungan Kerja Yang Berhubungan 

Dengan Tingkat Kelelahan Pada Tenaga Kerja Di Unit Spinning IV PT. Sinar 

Pantja Djaja. Semarang. J Kesehat Lingkung Indones. Vol.6 No.1 April 2007.  

42. Suryani A. 2010. Hubungan Kebisingan dengan Kelelahan Kerja Shift Pagi di 

Bagian Weaving II PT. Dan Liris Sukoharjo. Skripsi. Progam Studi Diploma IV 

Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

43. Suma’mur. 2011. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES). Edisi 2. 

Sagung Seto: Jakarta.  

44. Tambunan S. 2005. Occupational Noise: Kebisingan di Tempat Kerja. Yogyakarta: 

Andi Press.  

45. Tak S, Davis RR dan Calvert GM. 2009. Exposure to Hazardous Workplace Noise 

and Use of Hearing Protection Devices among US Workers-NHANES. American 

Journal of Industrial Medicine. 52:358-372.  

46. Tarwaka. 2008. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Manajemen Dan Implementasi 

K3 Ditempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.  

47. Tasmi D, Halinda Sari Lubis dan Eka Lestari Mahyuni. Hubungan Status Gizi Dan 

Asupan Energi dengan Kelelahan Kerja pada Pekerja Di Pt. Perkebunan Nusantara 

I Pabrik Kelapa Sawit Pulau Tiga  

48. Tahun 2015. Jurnal Lingkungan dan Keselamatan Kerja. Vol. 4 No. 2 Februari 

2015. Universitas Sumatera Utara.  



 
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 79 

 

49. Yahya. 2012. Hubungan Intensitas Kebisingan dan Perilaku Penggunaan Alat 

Pelindung Telinga (APT) dengan Keluhan Subyektif Non-Auditory Effect pada 

Tenaga Kerja di Departemen Produksi PT. X. Skripsi. Bagian Kesehatan 

Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jember.  

50. Virtual Medical centre. 2015. Ear Anatomy and Physiology. www.mymc.com 

(diakses pada tanggal 20 Januari 2017)  

51. Vitriansyah. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pekerja 

Pengelasan Industri Informal dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di 

Jalan Raya Bogor-Dermaga, Kota Bogor, 2011. Skripsi. Departemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.  

52. Wignjosoebroto. 2003. Ergonomi Studi Gerak dan Waktu. Surabaya: Penerbit Guna 

Widya.  

53. Wira. 2016. Hubungan Paparan Getaran Mekanis Dengan Kelelahan Kerja dan 

Gangguan Kesehatan Pada Tenaga Kerja Bagian Produksi PT. Putri Indah Pertiwi 

Desa Pule, Gedong, Pracimantoro, Wonogiri. Naskah Publikasi. Program Studi 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

 



80 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 

 

 

FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN DIABETES MELITUS TIPE 2 

DI SRIKANDI WOUND CARE (SWC), SEMARANG 

 

Kristiawan P. A. Nugroho1, David N. Gasong2, Frengky Baifeto3 
1Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
2,3Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
1Email : kristiawan.nugroho@staff.uksw.edu 

 

ABSTRAK 

Diabetes melitus (DM) adalah penyakit yang akan diderita seumur hidup. Secara umum 

hampir 80% prevalensi DM di Indonesia adalah DM tipe 2. Laporan dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan (RISKESDAS) 

menunjukkan adanya peningkatan kejadian DM tipe 2, yaitu 1,1% pada tahun 2007 

menjadi 1,5% pada tahun 2013. Penderita yang terkena DM bukan hanya mereka yang 

telah berusia lanjut, namun banyak pula kelompok usia produktif umumnya 

dikarenakan gaya hidup yang tidak baik.Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan 

melakukan wawancara di Srikandi Wound Care (SWC), yaitu sebuah fasilitas layanan 

praktik keperawatan mandiri khusus DM di Semarang. Berdasarkan studi pendahuluan 

ditemukan bahwa sebagian besar pasien merupakan penderita DM tipe 2 yang dalam 

kesehariannya menggunakan insulin sebagai bagian dari pengobatan. Pasien DM yang 

melakukan penggobatan di SWC rata-rata berumur > 40 tahun. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejadian penyakit DM tipe 2 pada 

pasien yang melakukan pengobatan di SWC Semarang. Penelitian ini merupakan studi 

kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada pasien. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebanyak 5 orang partisipan menderita DM akibat faktor genetik 

(keturunan dari orang tua) dan 1 orang partisipan menyatakan bahwa DM yang 

dialaminya diakibatkan oleh faktor pola makan (konsumsi makanan dan minuman 

manis serta pola makan tidak teratur) serta gaya hidup tidak sehat dan sedentari 

(merokok dan kurangnya aktifitas fisik dalam hal olah raga). Guna meningkatkan 

kualitas hidup dirinya, para partisipan berupaya untuk melakukan pola hidup sehat 

seperti menjaga pola makan dengan cara mengurangi konsumsi makanan dan minuman 

manis, menghilangkan kebiasaan merokok, dan melakukan olah raga ringan secara 

teratur.    

 

Kata Kunci : DM Tipe 2, Srikandi Wound Care, Penyebab DM 

 

ABSTRACT 

Diabetes mellitus (DM) is a kind of disease that will be suffered for a whole life. In 

general, almost 80% of the prevalence of DM in Indonesia is DM type 2. A report from 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan (RISKESDAS) 

informed that there was an increase in the incidence of DM type 2, from 1.1% in 2007 

up to 1.5% in 2013. Patients affected by DM are not only those who are elderly, but DM 

could also affect many productive age groups due to an unhealthy lifestyle. In order to 

determine the factors causing the incidence of DM disease type 2 in patients, the 
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researcher conducted a preliminary study by conducting an interview in Srikandi 

Wound Care (SWC), it is a self-directed special care nursing DM facility in Semarang. 

Based on the preliminary study, it was found that most of patients are people with DM 

type 2 who in their daily life use insulin as part of treatment. DM patients who do SWC 

treatment are on average> 40 years old. This study is a qualitative study by conducting 

in-depth interviews to patients. The results showed that there were 5 participants have 

diabetes disease due to genetic factors (descended from their parents) and one of 

participants stated that the DM is caused by dietary factors (consuming sweet foods and 

drinks, and also irregular eating patterns as well) and an unhealthy lifestyle as well as 

sedentary (a habit of smoking and lack of physical activity in terms of exercise). In 

order to improve the quality of their life, therefore, the participants need to have healthy 

lifestyles such as maintaining the diet by reducing the consumption of sweet foods and 

drinks, eliminating a habit of smoking, and do regular exercise routinely. 

 

Keywords: DM Type2, Srikandi Wound Care, The cause of DM 

 

Pendahuluan 

Epidemi penyakit tidak menular muncul dan menjadi penyebab kematian besar di 

Indonesia saat ini. Berdasarkan studi epidemiologi, Indonesia dinyatakan memasuki 

epidemi, khususnya Diabetes Melitus (DM).1Secara umum, hampir 80% prevalensi DM 

di Indonesia adalah DM tipe 2. Perubahan gaya hidup dan urbanisasi kerap dianggap 

sebagai penyebab penting masalah ini dan kejadian penyakit tersebut cenderung terus 

meningkat setiap tahunnya.i 

Berdasarkan data IDF (International Diabetes Federation), prevalensi DM secara 

global pada tahun 2015 sebesar 8,8% atau sekitar 415 juta orang dan sebanyak 12% dari 

pengeluaran kesehatan global digunakan untuk diabetes. Apabila tren tersebut terus 

berlanjut, maka diperkirakan prevalensi diabetes akan semakin meningkat menjadi 

10,4% atau sekitar 642 juta orang pada tahun 2040. Posisi terkini tiga teratas negara 

dengan penderita DM terbanyak terdapat di Tiongkok, India, dan Amerika. Indonesia 

menempati urutan ke-7 dengan jumlah penderita DM sebanyak 10 juta orang dan jika 

hal ini terus berlanjut, maka diperkirakan pada tahun 2040 berpeluang meningkat 

menjadi 16,2 juta orang dan menempati urutan ke-6 dunia.ii 

Laporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian 

Kesehatan (RISKESDAS) tahun 2013 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan 

prevalensi pada penderita DM yakni 1,1% pada tahun 2007 dan menjadi 1,5% pada 

tahun 2013, dengan prevalensi tertinggi DM terdapat di Yogyakarta (2,6%), DKI 

Jakarta (2,5%), Sulawesi Utara (2,4%), dan Kalimantan Timur (2,3%). Berdasarkan 

hasil pemeriksaan gula darah pada penduduk usia ≥ 15 tahun diperoleh proporsi DM 

sebanyak 6,9% atau sekitar 12 juta orang dengan prevalensi penderita DM pada laki-

laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Prevalensi DM meningkat sesuai 

dengan bertambahnya umur, tetapi mulai umur ≥ 65 tahun akan menurun. Penderita 

diabetes melitus cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan 

mereka yang tinggal di pedesaan.iii 

Penderita yang terkena DM bukan hanya mereka yang berusia lanjut, namun 

banyak pula ditemukan pada kelompok usia produktif. Penyebab utamanya adalah gaya 

hidup yang tidak baik, sehingga menyebabkan sel-sel tubuh tidak dapat merubah 
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glukosa menjadi energi, akibatnya terjadi penumpukkan glukosa di dalam darah dan 

menyebabkan naiknya produksi gula di dalam darah.iv 

Prevalensi DM yang bergantung pada insulin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2012 sebesar 0,06% lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2011, yakni sebesar 

0,09%. Prevalensi DM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah terdapat di Kota Magelang 

yaitu sebesar 7,93%, sedangkan khusus untukKabupaten Semarang sebesar 0,66%. 

Prevalensi DM tidak tergantung insulin (DM tipe 2), mengalami penurunan dari 0,63% 

menjadi 0,55% di tahun 2012.v 

DM adalah penyakit yang akan diderita seumur hidup. Peran dalam pengelolaan 

penyakit DM ini tidak hanya dilakukan oleh dokter, perawat, dan ahligizi, tetapi lebih 

penting pada aspek keikutsertaan pasien sendiri dan keluarganya. Karakteristik 

pengelolaan diabetes berlaku sepanjang usia individu, sehingga menuntut kemampuan 

individu untuk menyesuaikan diri terhadap pola hidup melalui menajemen diri. 

Penderita DM perlu mendapatkan penanganan secara khusus karena pengelolaan yang 

tidak baik menjadi penyebab terjadinya berbagai komplikasi kronik diabetes. 

Komplikasi dapat dicegah dengan melakukan beberapa tindakan meliputi diet, olahraga, 

konsumsi obat-obatan, edukasi mengenai diabetes, manajemen diri, dan pemantauaan 

kadar glukosa dirumah.vi 

Salah satu layanan perawatan bagi penderita DM di Indonesia adalah Srikandi 

Wound Care (SWC) yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Peneliti melakukan studi 

pendahuluan pada bulan Januari 2017 dengan melakukan wawancara singkat di SWC, 

yakni sebuah fasilitas layanan praktik keperawatan mandiri di Semarang. Berdasarkan 

studi pendahuluan tersebut ditemukan bahwa sebagian besar pasien merupakan 

penderita DM tipe 2 yang dalam kesehariannya menggunakan insulin sebagai bagian 

dari pengobatannya. Pasien yang melakukan penggobatan di SWC rata-rata berumur 

>40 tahun. Pelayanan yang diberikan antara lain perawatan luka dirumah, cek kesehatan 

(gula darah, kolestrol, dan asam urat), serta senam diabetes.  

Masih ditemukannya sejumlah kejadian DM tipe 2 pada pasien yang berobat di 

SWC menunjukkan masih adanya faktor-faktor penyebab tertentu yang berdampak pada 

status kesehatan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor penyebab kejadian penyakit DM tipe 2 pada pasien yang melakukan pengobatan 

di SWC Semarang.  

 

Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab kejadian 

penyakit DM tipe 2 pada kelompok pasien yang melakukan pengobatan di Srikandi 

Wound Care(SWC), Perum Pesona Pundak Payung Kav. 14 – 15, Jl. Pucung Raya, 

Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Semarang.Teknik pemilihan/penentuan 

subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling berdasarkan 

maksud atau tujuan tertentu yang ditentukan oleh peneliti.viiKarakteristik partisipan 

dalam penelitian ini adalah pasien DM berusia 40 tahun atau lebih, partisipan sedang 

melakukan pengobatan di SWC Semarang, bersedia menjadi partisipan dan mengikuti 

prosedur penilitian hingga akhir penilitian, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara 

mendalam (in-depth interview), yakni mengajukan pertanyaan sesuai dengan beberapa 
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pertanyaan yang telah dibuat peneliti guna mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyebab penyakit DM tipe 2 sampai tujuan peneliti terjawab. Hasil 

wawancara direkam menggunakan fasilitas rekam ponsel dan dokumentasi foto 

dilakukan dengan menggunakan kamera. 

 

Hasil 

Partisipan yang bersedia menjadi responden dan melakukan perawatan luka 

diabetes melitus di SWCberjumlah 6 orang dengan partisipan pria berjumlah 1 orang 

dan partisipan wanita berjumlah 5 orang. Partisipan dengan umur< 60 tahun ke bawah 

berjumlah 5 orang dengan persentasi 83,3% dan partisipan dengan umur > 60 tahun 

berjumlah 1 orang dengan persentasi 16,7%. Berdasarkan karakteristik pekerjaan, 

partisipan dengan profesi Ibu Rumah Tangga(IRT) berjumlah 4 orang (66,7%) dan 

partisipan dengan profesi wiraswasta berjumlah 2 orang (33,3%). Partisipan dengan DM 

tipe 1 berjumlah 3 orang dan partisipan dengan DM tipe 2 berjumlah 3 orang. 

 

Tabel 1. Karakteristik responden penderita DM di Srikandi Wound Care (SWC) 

Semarang 

Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

Jenis kelamin 

Pria 

Wanita 

 

1 

5 

 

16,7 

83,3 

Umur 

≤ 60 tahun 

> 60 

 

5 

1 

 

83,3 

16,7 

Pekerjaan 

Ibu rumah tangga 

Wiraswasta 

 

4 

2 

 

66,7 

33,3 

Tipe DM  

Tipe 1 

Tipe 2 

 

3 

3 

 

5 

5 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada partisipan yang melakukan 

perawatan luka DM di SWC, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab DM pada 

partisipan, yakni pola makan, keturunan (genetik), dan gaya hidup. Partisipan 

mengatakan riwayat DMdisebabkan oleh faktor keturunan (3 partisipan), gaya hidup (1 
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partisipan), keturunan dan gaya hidup (1 partisipan) serta ada partisipan yang 

mengatakan tidak tahu (1 partisipan). Pola makan sebelum terkena DM gemar 

mengkonsumsi jus, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian Trisnawati (2013) menyatakan bahwa sebagian besar responden 

(75,9%) memiliki riwayat DM keluarga dari orang tua. Responden yang memiliki 

keluarga dengan riwayat DM harus lebih waspada karena responden memiliki risiko 

tinggi untuk menderita DM. Faktor risiko kejadian DM pada keturunan selanjutnya 

lebih besar apabila ibu dinyatakan menderita DM dikarenakan adanya penurunan gen 

sewaktu dalam kandungan.8Hasil penelitian lain oleh Frankilawati (2013)menyatakan 

bahwa pada responden yang memiliki riwayat genetik DM dapat menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi terjadinya DM tipe 2. Sebaliknya, pada responden kontrol 

yang tidak mempunyai riwayat keluarga DM memiliki peluang kecil untuk mengidap 

penyakit DM tipe 2.9Hubungan riwayat keluarga DM dan tingkat risiko DM tipe 2 juga 

bermakna sesuai dengan hasil. Hal tersebut selaras dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga 

DM dengan kejadian DM.10 

Terkait dengan konsumsi rokok, hanya ada 1 partisipan pria yang berlaku sebagai 

perokok aktif, sedangkan 5 partisipan lainnya (wanita) tidak merokok, namun orang 

terdekat dari kelima partisipan tersebut bertindak sebagai perokok aktif. Asap rokok 

merupakan faktor risiko terjadinya penyakit DM tipe 2 karena dapat meningkatkan 

kadar gula darah.11Kandungan nikotin di dalam rokok akan merangsang kelenjar 

adrenal untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Perokok aktif memiliki risiko sekitar 

76% lebih tinggi untuk terserang DM Tipe 2 dibanding dengan yang tidak terpajan asap 

rokok. Orang yang memiliki kebiasaan merokok memiliki risiko 3 kali lebih besar untuk 

mengalami DM tipe 2 dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kebiasaan 

merokok. Oleh sebab itu disarankan bagi penderita diabetes yang merokok untuk segera 

menghentikan kebiasaan tersebut. 

Selain itu, responden kelompok kasus yang kurang olahraga memiliki risiko lebih 

besar terhadap DM tipe 2.9Para partisipan SWC mengaku tidak berolahraga secara rutin 

sebelum didiagnosa menderita DM. Namun, para partisipan menyatakan bahwa mereka 

akan rutin melakukan olahraga setelah proses perawatan di SWC selesai dilakukan dan 

pulih dari luka yang diderita.Salah seorang partisipan menyatakan bahwa semasa 

kerjanya di proyek kerap mengkonsumsi minuman ringan bersoda dan tidak terbiasa 

mengkonsumsi air putih. Kebiasaan tersebut diduga turut mempengaruhi kejadian DM 

pada partisipan tersebut akibat kandungan gula di dalam minuman tersebut. 

Partisipan yang mempunyai pola makan yang tidak baik akan berisiko DM. Hal 

ini sesuai dengan teori yang mengatakan makanan memegang peranan dalam 

peningkatan kadar gula darah. Pada proses makan, makanan yang di makan akan di 

cerna dalam saluran cerna dan kemudian akan di ubah menjadi suatu bentuk gula yang 

di sebut glukosa.12 Para partisipan mengaku tidak mempedulikan jenis makanan yang 

dikonsumsi saat mereka belum didiagnosa menderita DM. Para partisipan gemar 

mengkonsumsi minuman yang manis, seperti jus buah dan minuman bersoda atau 

minuman instan. Konsumsi makanan siap saji dapat menjadi pemicu munculnya DM 
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tipe 2. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi minuman yang mengandung pemanis 

berlebihan dapat meningkatan risiko kejadian DM.9 

Dalam penelitian Pangemanan (2015),seseorangdengan aktifitas fisik kurang 

memiliki risiko 4,48 kali untuk menderita DM Tipe 2 dibandingkan dengan orang yang 

memiliki aktifitas fisik cukup. Berdasarkan teori, kurangnya aktifitas fisik menyebabkan 

kurangnya pembakaran energi oleh tubuh sehingga kelebihan energi dalam tubuh akan 

disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh.13 Melalui aktifitas fisik secara rutin, 

glukosa akan digunakan sebagai energi oleh tubuh. Aktifitas fisik dapat meningkatkan 

insulin sehingga kadar gula dalam darah akan berkurang. Pada individu yang jarang 

melakukan aktifitas fisik misalnya berolahraga, zat makanan yang masuk ke dalam 

tubuh tidak dibakar melainkan ditimbun didalam tubuh sebagai lemak dan gula. Apabila 

kadar insulin tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi, maka akan 

berpeluang memunculkan DM.8 

Menurut penelitian Fatikhah (2013), seharusnya para partisipan bertindak untuk 

menjaga pola makan dan gaya hidup apabila mereka sudah diketahui ada anggota 

keluarga yang menderita DM. Terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat 

dilakukan, yakni melakukan pola makan harian dengan gizi seimbang dan tidak 

berlebihan, olahraga secara teratur dan tidak banyak berdiam diri, serta mengusahakan 

berat badan dalam batas normal.11Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk DM 

secara umum yang meliputi : (1) pencegahan tingkat dasar (primordial prevention), 

yakni usaha memelihara dan mempertahankan pola hidup yang sehat pada masyarakat 

serta mencegah imbulnya kebiasaan masyarakat untuk meniru kebiasaan hidup yang 

dapat menimbulkan risiko DM, (2) pencegahan tingkat pertama (primary prevention) 

adalah upaya mencegah agar tidak timbul penyakit DM meliputi penyuluhan mengenai 

perlunya pengaturan gaya hidup sehat dengan memberikan pedoman mempertahankan 

perilaku makan sehat dan seimbang dengan meningkatkan sayuran dan buah, membatasi 

makanan tinggi lemak dan karbohidrat sederhana, mempertahankan BB normal sesuai 

dengan umur dan TB, serta melakukan kegiatan jasmani yang cukup sesuai umur dan 

kemampuan, (3) pencegahan tingkat kedua (secondary prevention) meliputi diagnosa 

dini serta pengobatan yang tepat guna mencegah penyulit lebih lanjut, dan (4) 

pencegahan tingkat ketiga (tertiary prevention) meliputi pencegahan terhadap terjadinya 

cacat dan rehabilitasi.14 

 

Kesimpulan 

Penyebab utama kejadian DM tipe 2 pada responden yang melakukan pengobatan 

dan perawatan di SWC meliputi faktor genetik (keturunan), gaya hidup (kurang aktifitas 

fisik dan merokok), dan pola makan (konsumsi jus, minuman bersoda, dan makan tidak 

teratur). 
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ABSTRAK 

Latar belakang : anemia berkaitan dengan kondisi kekurangan darah atau jumlah sel 

darah merah yang rendah. Anemia pada masa kehamilan penting untuk diperhatikan 

karena menyangkut kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak. Tujuan: 

untuk mengetahui hubungan kebiasaan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil di 3 puskesmas yang ada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Metode: 

kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Total sampel sebanyak 55 responden 

dari PuskesmasFakfak Kota, PuskesmasDanaweria, dan Puskesmas Dulanpokpok di 

Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Perilaku makan ibu hamil diperoleh dengan cara 

mengisi kuesioner. Hasil: Ibu hamil didapati cukup rutin mengkonsumsi tablet Fe 

dengan hasil nilai signifikansi uji Chi-Square sebesar 0.001, sehingga upaya konsumsi 

tablet Fe secara rutin dapat mempengaruhi rendahnya kejadian anemia pada ibu hamil. 

Kesimpulan: terdapat hubungan antara konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia 

selama kehamilan. Saran: meningkatkan kesadaran pada ibu hamil tentang pentingnya 

konsumsi tablet Fe agar kadar Hb normal. 

 

Kata kunci : anemia, ibu hamil, tablet Fe, Papua Barat. 

 

ABSTRACT 

Background : Anemia is associated with a condition of blood deficiency or low red 

blood cell count. Anemia during pregnancy is important to note because it concerns 

public health, especially maternal and child health. Purpose of this study was to 

determine the relationship between consumption of Fe tablet with anemia incidence in 

pregnant women in three Health Center (Puskesmas) in Fakfak district, West Papua. 

Methods used is quantitative with cross sectional study design. The total samples were 

55 respondents from Fakfak Kota Health Center and Danaweria Health Center. The 

result showedpregnant women were found to be regularly taking Fe tablets with a 

significance value of Chi-Square test of 0.001, so that regular consumption of Fe tablets 

can affect the low incidence of anemia in pregnant women. Conclusion: there is a 

relationship of consumption of Fe tablets with anemia duringpregnancy, not feeding 

behavior. Suggestion: raise awareness to pregnant women about the importance of Fe 

tablet consumption for normal Hb level. 

 

Keywords : Anemia, pregnant women, Fe tablets, West Papua. 
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Pendahuluan  

Anemia adalah suatu keadaan dimana tubuh memiliki jumlah sel darah merah 

(eritrosit) terlalu sedikit. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi 

untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh (Proverawati, 2011). Anemia 

kehamilan ialah suatu kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) < 11 gr/dl pada 

trimester I dan III, sedangkan pada trimester II kadar hemoglobin < 10,5 gr/dl. Anemia 

kehamilan disebut “potentional danger to mother and child” (potensi membahayakan 

ibu dan anak), oleh karena itu anemia memerlukan perhatian serius dari semua pihak 

yang terkait dalam pelayanan kesehatan (Bobak, 2005; Manuaba, 2007). Secara global 

prevalensi anemia pada ibu hamil di seluruh dunia mencapai sekitar 41,8 %. Perkiraan 

prevalensi anemia pada ibu hamil di Asia sebesar 48,2%, Afrika 57,1%, Amerika 24,1% 

dan Eropa 25,1% (WHO, 2008). 

Data Riskesdas pada tahun 2013 di 33 provinsi di Indonesia dan 497 kota atau 

kabupaten menunjukkan proporsi anemia pada ibu hamil sebesar 37,1% yakni ibu hamil 

dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 g/dl, dengan proporsi yang hampir sama 

antara kawasan perkotaan 36,4% dan pedesaan 37,8% (RISKESDAS, 2013). Data 

kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Fakfak Kota pada bulan Januari – 

Oktober 2016 menunjukan 84 kasus, sementara di Puskesmas Danaweria berjumlah 42 

kasus, dan Puskesmas Dulanpokpok berjumlah 39 kasus. Kondisi kejadian anemia 

tersebut rata-rata berada pada rentang kehamilan trimester I dan II. Kondisi ini juga 

terjadi pada ibu hamil yang berusia antara 17 – 40 tahun serta rata-rata ibu hamil yang 

telah mempunyai anak  lebih dari 1. 

Beberapa penelitian terkait hal anemia telah dilakukan. Ariyani (2016) 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara kepatuhan konsumsi tablet Fe 

dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III, namun tidak terdapat hubungan 

bermakna antara umur ibu, jumlah paritas dan Antenatal Care (ANC) dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo. Berhubungan dengan itu, penelitian Hidayah et al. (2012) terdapat hubungan 

antara kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia di Desa 

Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan nilai p = 0,005. Dalam 

penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa ibu hamil yang patuh dalam mengkonsumsi 

tablet Fe lebih banyak (50,9%) dibandingkan yang tidak patuh (49,1%). 

Selama ini belum ada penelitian mengenai hubungan antara konsumsi tablet 

dengan kejadian anemia pada ibu selama kehamilan, khususnya di wilayah Kabupaten 

Fakfak, Papua Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara konsumsi tablet dengan kejadian anemia pada ibu hamil di 

dua Puskesmas di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. 

 

Metode 

Penelitian telah dilakukan pada bulan Desember 2016 – Januari 2017 di tiga 

Puskesmas yang teridentifikasi ditemukan adanya kasus anemia pada ibu hamil yang 

terletak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yakni di Puskesmas Fakfak Kota, 

Puskesmas Danaweria, dan Puskesmas Dulanpokpok. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif dengan desain studi cross sectional, yaitu untuk 

mengetahui hubungan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia yang diteliti dalam 

waktu bersamaan. Populasi penelitian adalah seluruh ibu yang tinggal di sekitar wilayah 
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kerja Puskesmas Fakfak Kota dan Puskesmas Danaweria. Teknik pengambilan sampel 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah consecutive sampling dan besar sampel 

minimal yang digunakan pada penelitian ini adalah 30 responden. Kriteria inklusi 

adalah ibu hamil yang mengalami anemia berumur 17 – 40 tahun, hamil anak kedua 

atau lebih dengan usia kehamilan ibu antara trimester I – III, dan bersedia menjadi 

responden. Kriteria eksklusi adalah ibu hamil yang tidak mengalami anemia pada umur 

antara 17 – 40 tahun, tidak hamil anak kedua atau lebih dengan usia kehamilan ibu 

antara trimester I – III, dan tidak bersedia menjadi responden. 

Data yang dikumpulkan adalah data primer berupa kuesioner dan data sekunder 

berupa catatan rekam medik dan buku KIA. Peneliti meminta kesedian responden untuk 

berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian. Bagi yang bersedia dan memenuhi kriteria 

penelitian diminta untuk menandatangani lembar persetujuan (Informed Consent) 

ataupun memberi persetujuan secara lisan, lalu mengisi kuesioner yang diberikan. Uji 

coba kuesioner dilakukan sebelum pengumpulan data untuk menilai validitas dan 

realibilitas kuesioner. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, kemudian data tersebut 

diedit, diberi kode, dientri, dan dicek kembali apakah ada kesalahan atau tidak (cleaning 

data) agar data siap untuk dianalisis. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

program komputer SPSS. Analisis data yang dilakukan, yaitu analisis univariat dan 

bivariat. Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan 

persentase variabel yang diteliti, sedangkan analisis bivariat berupa analisis hubungan 

antara konsumsi tablet Fe dan kejadian anemia pada ibu hamil menggunakan uji Chi-

Square dengan nilai kemaknaan 0,05. 

 

Hasil 

Berdasarkan Tabel 1, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil 

berjumlah 85 responden yang datang untuk memeriksakan diri ke Puskesmas Fakfak 

Kota, Puskesmas Fakfak Tengah, dan Puskesmas Dulanpokpok, sedangkan responden 

yang bersedia terlibat dalam penelitian ini berjumlah 55 responden.Umur kehamilan ibu 

berkisar antara 3 – 36 minggu dengan hasil pengukuran Hb berkisar antara 5 – 10,9 

gr/dL. Hasil pengukuran kadar hemoglobin (Hb) darah para responden menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden (71%) memiliki kadar Hb berkisar antara 8.9 – 10.9 

gr/dl (anemia ringan), sebanyak 27% respoden mengalami anemia sedang (5 – 8 gr/dl), 

dan sebanyak 2% responden memiliki kadar Hb normal. 

 

Tabel 1. Karakteristik responden  

Karakteristik Variabel Jumlah % 

Usia kehamilan 

     Trisemester I 

     Trisemester II 

     Trisemester III 

 

10 

23 

22 

 

18 

42 

40 

Pengukuran Hb 

      Normal 

      Ringan  

      Sedang 

 

1 

39 

15 

 

2 

71 

27 
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Karakteristik Variabel Jumlah % 

IMT 
      Normal 
      Kurus Ringan 
      Kurus Berat 
      Gemuk Ringan 
      Gemuk Berat  

 
41 
1 
1 
8 
4 

 
75 
2 
2 
14 
7 

Jumlah 55 100 

Sumber : Data Primer, 2017 
 

Pada Tabel 1 ditampilkan pula usia kehamilan responden mulai dari trimester I 

hingga III. Sebanyak 42% responden (23 orang) berada pada rentang usia kehamilan 13 

– 24 minggu (trimester II), kemudian 40% responden (22 orang) berada di trimester ke 

III (usia kehamilan 25 – 36 minggu), dan 10 orang responden (18%) berada pada 

rentang kehamilan trimester I (1 – 12 minggu). Berdasarkan hasil penghitungan 

terhadap Indeks Massa Tubuh (IMT), sebanyak 75% responden termasuk dalam 

kategori normal, kemudian sebanyak 14% responden tergolong gemuk ringan, 7% 

responden dengan kriteria gemuk berat, serta masing-masing sebesar 2% responden 

termasuk ke dalam kategori kurus ringan dan kurus berat.  

Berdasarkan pengujian statistik menggunakan Chi Square, nilai signifikansi untuk 

variabel perilaku kepatuhan dalam mengonsumsi suplemen Fe bernilai 0.001 < 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku mengkonsumsi suplemen berpengaruh 

signifikan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil. 

 

Pembahasan 

Di Kabupaten Fakfak terdapat tiga Puskesmas yakni Puskesmas Fakfak Kota, 

Puskesmas Fakfak Tengah, dan Puskesmas Dulanpokpok. Puskesmas Fakfak dan 

Puskesmas Dulanpokpok berada pada distrik Fakfak, sedangkan Puskesmas Fakfak 

Tengah berada di distrik Fakfak Tengah (Gambar 1). Jumlah total ibu hamil dari bulan 

Januari – Oktober 2016 di ketiga Puskesmas ini berjumlah 165 orang. 

 
Gambar 1. Lokasi penelitian di tiga puskesmas yang berbeda di Kabupaten Fakfak, 

Papua Barat, yakni Puskesmas Fakfak Kota, Puskesmas Danaweria, dan 

Puskesmas Dulanpokpok di Kabupaten Fakfak, Papua barat. 
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Pemeriksaan kehamilan oleh para resonden hanya dilakukan satu kali selama 

masa kehamilan. Selain itu, ada pula beberapa ibu yang tidak datang sama sekali untuk 

melakukan pemeriksaan kehamilan. Kondisi tersebut membuat pihak Puskesmas 

berinisiatif bekerjasama dengan bidan desa untuk datang langsung ke rumah ibu hamil 

yang tidak pernah memeriksakan kehamilannya tersebut. Idealnya ibu hamil 

melaksanakan perawatan kehamilan maksimal 13 – 15 kali dengan pembagian minimal 

4 kali, yaitu l kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester II, dan 2 kali pada trimester III. 

Namun, apabila terdapat kelainan dalam kehamilannya, maka frekuensi pemeriksaan 

disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing (Syari et al. 2015). 

Pentingnya pemeriksaan kehamilan bagi tiap individu dipengaruhi oleh sikap dari 

tiap individu tersebut. Kusumastuti (2015) menyebutkan bahwa di Puskesmas Sewon II 

Bantul, Yogyakarta, responden yang memiliki sikap positif (73,3%) cenderung teratur 

dalam melakukan pemeriksaan Antenatal Care (ANC). Konsekuensi dari pemeriksaan 

ANC secara berkala menyebabkan kondisi ibu dan janin selalu terpantau sehingga dapat 

meningkatkan kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Ibu yang memeriksakan 

kehamilan awal memiliki perhatian dan persepsi yang baik akan pentingnya 

pemeriksaan yang memadai bagi kesehatan dan janinnya. Sebaliknya, pengetahuan ibu 

bertambah baik dengan meningkatnya frekuensi pemeriksaan kehamilan, karena pada 

pelayanan antenatal selain dilakukan pemeriksaan kesehatan juga diberikan konseling 

kesehatan dan gizi selama kehamilan. 

Masih ditemukan pula ibu yang gemar mengkonsumsi makanan instan atau cepat 

saji dengan frekuensi konsumsi 3 kali seminggu dengan alasan praktis, hemat waktu, 

dan harga yang relatif terjangkau. Widodo (2013) menyatakan bahwa dampak negatif 

makanan cepat saji terhadap kesehatan sangat besar. Makanan cepat saji dapat 

meningkatkan risiko kanker, pertumbuhan tubuh menjadi abnormal, meningkatkan 

risiko serangan jantung, memicu diabetes,membuat ketagihan, memicu hipertensi,dan 

meningkatkan berat badan.Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa 

keanekaragaman jenis makanan yang dikonsumsi para ibu hamil masih rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil uji Chi-Square sebesar 0.001 yang 

menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi tablet Fe dan kejadian anemia. 

Berdasarkan observasi, tidak semua ibu hamil didapati rutin mengonsumsi tablet Fe. 

Sebanyak 6 orang responden hanya mengkonsumsi tablet Fe 3 kali seminggu.Para ibu 

yang mengalami anemia dihimbau oleh pihak puskesmas untuk mengkonsumsi tablet Fe 

setiap hari. Sifik dan Nanang (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan dan positif antara sikap kepatuhan ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas 

Kecamatan Palmerah dalam mengkonsumsi tablet Fe. Oleh karena itu, semakin tinggi 

sikap kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi suplemen zat besi, maka semakin 

tinggi kadar Hb ibu hamil tersebut. 

Ibu hamil membutuhkan 1000 mg zat besi selama kehamilannya. Kebutuhan besi 

yang tinggi terus meningkat terutama pada trimester II dan III kehamilan, yaitu sekitar 

3,5 mg saat mendekati akhir trimester II dan 7 mg per hari pada trimester III. Jika 

kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi melalui diet harian akan terjadi mobilisasi 

cadangan besi tubuh. Sebagian besar Ibu hamil memiliki cadangan besi tubuh yang 

rendah sehingga rentan mengalami defisiensi besi atau anemia (Ani, 2013). Tablet Fe 

adalah garam besi dalam bentuk tablet/kapsul yang apabila dikonsumsi secara teratur 

dapat meningkatkan jumlah sel darah merah. Wanita hamil mengalami pengenceran sel 
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darah merah sehingga memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel 

darah merah dan untuk sel darah merah janin (Rasmaliah, 2004). 

Selain itu, penelitian Anggraeni et al. (2016) menjelaskan bahwa ada beberapa 

faktor yang dilakukan ibu hamil untuk memenuhi nutrisi dan tentang pentingnya 

mengkonsumsi tablet Fe yang menjadi penentu kadar Hb. Tingkat pengetahuan ibu 

hamil tentang zat besi yang tinggi dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan 

dalam mengkonsumsi tablet Fe.Tanpa adanya pengetahuan tentang zat besi, maka ibu 

sulit menanamkan kebiasaan dalam menggunakan bahan makanan sumber zat besi yang 

penting bagi kesehatan ibu hamil. Kurangnya pengetahuan sering dijumpai sebagai 

faktor yang penting dalam masalah defisiensi zat besi. Hal ini dapat terjadi karena 

masyarakat kurang mampu dalam menerapkan informasi tentang tablet Fe dalam 

kehidupan sehari-hari.Semakin tinggi pengetahuan ibu hamil tentang zat besi, maka 

akan semakin patuh dalam mengkonsumsi tablet Fe.  

Anemia akibat ketidakpatuhan dalam konsumsi tablet Fe diduga disebabkan oleh 

lupa, bosan, rasa malas, anggapan tidak perlu untuk mengkonsumsi tablet Fe, hingga 

efek samping dari tablet yang membuat tidak nyaman responden seperti mual, muntah, 

bau, dan tidak enak. Konsumsi makanan yang kurang seimbang (makanan sumber besi 

heme dan non heme) secara bersamaan juga menjadi salah satu penyebab anemia. 

Kurangnya penyerapan pada besi non heme menyebabkan gangguan metabolisme zat 

besi yang mengakibatkan kekurangan hemoglobin (sel darah merah) dalam tubuh. 

Semakin sering seorang wanita hamil dan melahirkan, maka ibu akan banyak 

kehilangan zat besi dan mengalami anemia berat (Manuaba, 2007).Tingkat kepatuhan 

konsumsi tablet Fe selama hamil dinilai berdasarkan keseluruhan jumlah tablet Fe yang 

diminum selama hamil. Seorang ibu dikatakan patuh jika selama hamil mengkonsumsi 

90 tablet Fe atau. Petugas kesehatan akan memberikan tablet Fe secara gratis apabila 

setelah melalui pemeriksaan diketahui memiliki kadar Hb yang rendah, namun apabila 

pemeriksaan kadar Hb selanjutnya normal, maka pemberian tablet dihentikan. 

Anemia pada ibu hamil pada prinsipnya dapat dicegah sejak dini dengan cara 

melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan mengkonsumsi makanan bergizi 

seimbang yang cukup mengandung asupan zat besi (Ertianaet al., 2016).Pihak 

puskesmas maupun penyedia layanan kesehatan perlu melakukan pendekatan kepada 

tokoh masyarakat maupun keluarga untuk mengkampanyekan kesadaran dalam 

melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala dan pentingnya konsumsi tablet Fe 

bagi perkembangan, kesehatan, dan keselamatan ibu serta janin. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kepatuhan terhadap konsumsi suplemen zat besi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai signifikansi 0.001. Ibu hamil dan 

keluarga diharapkan lebih proaktif untuk memeriksakan kehamilannya dan diimbangi 

dengan upaya untuk memperbaiki perilaku makanserta tetap mengkonsumsi suplemen 

tablet Fe guna mencegah anemia.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan waktu tunggu dengan 

kepuasan pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Populasi penelitian 

adalah semua pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo pada tri wulan bulan 

Januari-Maret 2017 sebanyak 2.783 pasien. Teknik sampling yaitu quota sampling 

dengan sampel 85 pasien. Variabel bebas yaitu waktu tunggu dan variabel terikat 

adalah kepuasan pasien. Analisis uji yang digunakan adalah chi square dengan α = 

5%. 

Hasil penelitian menunjukkan kategori waktu tunggu terbanyak yaitu tidak sesuai 

standar (76%) dan kepuasan pasien yaitu cukup (56%). Hasil uji chi square 

menunjukkan terdapat hubungan waktu tunggu dengan kepuasan pasien rawat jalan 

RSUD Kabupaten Sukoharjo dan memiliki kekuatan korelasi sedang (p=0,000 dan 

C=0,491). Disarankan RSUD Kabuapten Sukoharjo melakukan monitoring dan 

evaluasi penyebab waktu tunggu yang lama pada pelayanan rawat jalan, karena waktu 

tunggu yang lama menyebabkan pasien merasa kurang puas terhadap pelayanan. 

 

Kata Kunci : Waktu tunggu, Kepuasan Pasien, Rawat Jalan 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the relationship of waiting time with satisfaction of 

outpatients RSUD Sukoharjo District. Type of observational analytic research with 

cross sectional study approach. The population of the study were all outpatients of 

RSUD Sukoharjo District during the quarter of January-March 2017 of 2,783 patients. 

Sampling technique that is quota sampling with sample 85 patient. The independent 

variable is the waiting time and the dependent variable is the patient's satisfaction. The 

test analysis used is chi square with α = 5%. 

The results showed that the most waiting time category is not according to 

standard (76%) and patient satisfaction is enough (56%). The result of chi square test 

shows that there is relation of waiting time with outpatient satisfaction of Sukoharjo 

District Hospital and has medium correlation strength (p = 0,000 and C = 0,491). 

Suggested RSUD Kabuapten Sukoharjo conduct monitoring and evaluation cause long 

waiting time on outpatient service, because long waiting time cause patient feel less 

satisfied to service. 

 

Keywords : Waiting Time, Patient Satisfaction, Outpatient 
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Pendahuluan 

Pelayanan maksimal yang diberikan oleh rumah sakit terkadang masih saja 

mengalami kendala, masih ada masyarakat yang mengeluh dan merasa tidak puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, baik dari segi pemeriksaan yang 

kurang diperhatikan oleh petugas kesehatan, keterampilan petugas, sarana/fasilitas yang 

kurang memadai, serta waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan1. Waktu 

tunggu erat kaitannya dengan kepuasan pasien, peningkatan waktu tunggu pelayanan 

yang lama mengakibatkan penurunan jumlah keinginan untuk kembali berobat ke rumah 

sakit tersebut serta meningkatkan perasaan emosi pasien dan pasien merasa tidak puas. 

Terpenuhinya kebutuhan pasien akan mampu memberikan gambaran terhadap 

kepuasan pasien, oleh karena itu tingkat kepuasan pasien sangat tergantung pada 

persepsi atau harapan mereka pada pemberi jasa pelayanan2. Hal tersebut sama halnya 

dengan pengaruh waktu tunggu dengan kepuasan pasien. Jika waktu tunggu pasien lama 

akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Waktu tunggu pasien 

merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan pasien. 

Hal ini disebabkan karena kualitas jasa termasuk ketepatan waktu tunggu dapat 

digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Implementasi kualitas 

jasa yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan dengan cara memberikan 

pelayanan (service) terbaik bagi konsumen dengan tujuan menciptakan kepuasan 

pasien3. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 129 tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Rumah Sakit dijelaskan bahwa pelayanan rawat jalan rumah sakit 

terdiri dari klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan dan klinik bedah. 

Standar baku ketersedian pelayanan rawat jalan dibuka mulai dari jam: 08.00 s/d 13.00 

setiap hari kerja kecuali hari jumat : 08.00 s/d 11.00, waktu tunggu ≤ 60 menit dengan 

kepuasan pelanggan/pasien ≥ 90%. Penyebab waktu tunggu yang lama, yaitu : moving 

time, storage time, lamanya waktu pendaftaran di loket, terbatasnya SDM dan pasien 

banyak. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo adalah rumah sakit 

milik pemerintah provinsi Jawa Tengah kelas B, salah satu jenis pelayanan kesehatan 

yang disedikan oleh pihak rumah sakir adalah pelayanan rawat jalan. Hasil survey awal 

pada bulan Mei 2017 dengan wawancara 6 pasien rawat jalan di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo menyatakan sebanyak 5 orang (83,3%) membutuhkan waktu >60 menit 

untuk menyelesaikan pelayanan pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Hal tersebut 

menunjukkan bawah waktu tunggu pelayanan rawat jalan di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo belum memenuhi stndar yang ditetapkan dari Peraturan Menteri Kesehatan 

RI No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan observasional analitik dengan rancangan cross 

sectional study yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara 

faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pengumpulan data sekaligus pada suatu 

saat4. Populasi penelitian adalah semua pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo 

pada tri wulan bulan Januari-Maret 2017 sebanyak 2.783 pasien. Teknik sampling yaitu 

quota sampling dengan sampel 85 pasien. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling kuota yaitu teknik untuk 



96 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 

 

 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah 

(kuota) yang diinginkan5. Berdasarkan pertimbangan pribadi peneliti, maka 

pengambilan sampel pada penelitian ini dapat dijelaskan dengan kriteria inklusi sebagai 

berikut : 1) Pasien rawat jalan di RSUD Kabupaten Sukoharjo, 2) Pasien yang baru 

pertama kali berobat ke RSUD Kabupaten Sukoharjo dan 3) Bersedia menjadi 

responden penelitian. Variabel bebas yaitu waktu tunggu dan variabel terikat adalah 

kepuasan pasien. Analisi univariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel 

penelitian secara individu dengan menentuan frekuensi dan persentasi4. Uji bivariat 

yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan dengan 

uji chi square dan koefisien kontingensi dengan α = 5%. 

 

 

Hasil 

Analisis Univariat 

Analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel penelitian secara individu dengan 

menentuan frekuensi dan persentasi, dapat dijelaskan pada tabel di bawah: 

Tabel 1. Analisis Univariat  

 

No Variabel f % 

1 Waktu Tunggu 

  Sesuai Standar 18 24 

  Tidak Sesuai Standar 57 76 

2 Kepuasan Pasien 

  Baik 18 24 

  Cukup 42 56 

  Rendah 15 20 

 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas melalui wawancara dengan sebanyak 75 pasien 

menunjukkan bahwa waktu tunggu terbanyak adalah kategori tidak sesuai standar 

sebanyak 57 orang (76%) dan kategori kepuasan pasien terbanyak adalah pasien merasa 

cukup puas dengan pelayanan rawat inap di RSUD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 42 

orang (56%). 

 

Analisa Bivariat 

Hasil dari analisis bivariat dengan uji chi square tentang hubungan waktu tunggu 

dengan kepuasan pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo, yaitu: 
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Tabel 2. Hubungan Pendidikan dengan Perilaku Penerapan Keselamatan Pasien  

 

Waktu Tunggu 

Kepuasan Pasien 
Total Nilai 

ρ value   

Nilai 

C 
Baik Cukup Rendah 

f % f % F % f % 

Sesuai Standar 12 
66,

7 
5 

27,

8 
1 5,6 18 

10

0 

0,000 0,491 
Tidak Sesuai 

Standar 
6 

10,

5 
37 

64,

9 
14 24,6 57 

10

0 

Jumlah 18 24 42 56 15 20 75 
10

0 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 12 orang (66,7%) menyatakan 

waktu tunggu yang dialami sesuai standar dan merasakan kepuasan pasien dalam 

kategori baik. Data sebanyak 14 orang (24,6%) menyatakan waktu tunggu tidak sesuai 

standar dan merasakan kepuasan pasien kategori rendah. Hasil uji chi square 

menunjukkan niali p value sebesar 0,000 kurang dari 0,05 artinya terdapat hubungan 

waktu tunggu dengan kepuasan pasien rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo. Nilai C 

dari perhitugan koefisien kontingensi sebesar 0,491 menunjukkan bahawa kekuatan 

korelasi antara waktu tunggu dengan kepuasan pasien  rawat jalan RSUD Kabupaten 

Sukoharjo adalah sedang. 

 

 

Pembahasan 

Analisis Univariat 

Waktu tunggu terbanyak pada pelayanan rawat jalan di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo adalah kategori tidak sesuai standar sebanyak 57 orang (76%). Waktu tunggu 

yang tidak sesuai standar artinya waktu tunggu yang dialami peserta JKN di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo belum sesuai standar yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa standar 

waktu tunggu di rawat jalan yaitu ≤60 menit. Jadi waktu tunggu yang belum standar 

dialami oleh pasien rawat jalan di RSUD Kabupaten Sukoharjo yang mendapatkan 

pelayanan selama >60 menit.  

Kategori kepuasan pasien terbanyak adalah pasien merasa cukup puas dengan 

pelayanan rawat inap di RSUD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 42 orang (56%). 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesan terhadap hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Pasien 

dalah seseorang yang menerima perawatan medis, seringkali pasien menderita penayakit 

atau cidera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Jadi, kepuasan 

pasien adalah perasaan senang atas kesesuai harapan dari pasien untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang ebrtujuan untuk mrmulihkan penyakitnya6. 

 

Analisis Bivariat 

Waktu tunggu erat kaitannya dengan kepuasan pasien, peningkatan waktu tunggu 

pelayanan yang lama mengakibatkan penurunan jumlah keinginan untuk kembali 
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berobat ke rumah sakit tersebut serta meningkatkan perasaan emosi pasien dan pasien 

merasa tidak puas. Hasil uji chi square menunjukkan niali p value sebesar 0,000 dan 

nilai C sebesar 0,491 artinya terdapat hubungan waktu tunggu dengan kepuasan pasien 

rawat jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo dan dengan kekuatan korelasi sedang. Hasil 

penelitian tersebut didukung dengan peneliti terdahulu bahwa ada hubungan antara 

waktu tunggu pendaftaran dengan kepuasan pasien di TPPRJ RSUD Sukoharjo (p value 

= 0,000)7. Penelitian lain yang mendukung yaitu terdapat hubungan yang kuat antara 

lama waktu tunggudengan kepuasan keluarga pasien (p<0,05) di Instalasi Rawat Jalan 

RSJ Provinsi Kalimantan Barat8.  

Waktu tunggu merupakan masalah yang sering menimbulkan keluhan pasien di 

beberapa rumah sakit. Lama waktu tunggu pasien mencerminkan bagaimana rumah 

sakit mengelola komponen yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien3. Pasien 

yang mengalami waktu tunggu yang sesuai standar akan mendapatkan kepuasan 

terhadap pelayanan yang telah di dapatkan, tetapi jika pasien mengalami waktu tunggu 

yang lama >60 menit, maka pasien tidak akan merasa puas dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Terpenuhinya kebutuhan pasien akan mampu 

memberikan gambaran terhadap kepuasan pasien, oleh karena itu tingkat kepuasan 

pasien sangat tergantung pada persepsi atau harapan mereka pada pemberi jasa 

pelayanan2. Hal tersebut sama halnya dengan pngauh waktu tunggu dengan kepuasan 

pasien. Jika waktu tunggu pasien lama akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan. Waktu tunggu pasien merupakan salah satu komponen yang 

potensial menyebabkan ketidakpuasan pasien. Pasien akan menganggap pelayanan 

kesehatan jelek apabila sakitnya tidak sembuh-sembuh, antri lama, dan petugas 

kesehatan tidak ramah meskipun profesional. 

 

Kesimpulan 

1. Kategori waktu tunggu terbanyak adalah tidak sesuai standar sebanyak 57 orang 

(76%) dan kategori kepuasan pasien terbanyak adalah pasien merasa cukup puas 

dengan pelayanan rawat inap di RSUD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 42 orang 

(56%). 

2. Hasil uji chi square menunjukkan niali p value sebesar 0,000 dan nilai C sebesar 

0,491 artinya terdapat hubungan waktu tunggu dengan kepuasan pasien rawat jalan 

RSUD Kabupaten Sukoharjo dan dengan kekuatan korelasi sedang.  
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ABSTRAK 

Artikel ini bertujuan untuk studi eksplorasi Kualitas Hidup Pasien dengan 

Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Gombong Kabupaten Kebumen yaitu bagi para 

penderita diabetes melitus agar dapat meningkatkan kualitas hidup dalam keseharian 

yang baik dan benar, seperti rajin berolahraga, tidak merokok, selalu menjalani 

pengobatan dan rajin mengontrol kadar gula darah. Memberikan informasi mengenai 

pengukuran kualitas hidup terhadap pasien DM tipe 2 meliputi domain kesehatan fisik, 

psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. 

Penelitian kualitatif dengan pendekatan study fenomenology, variabel yang 

diamati kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 2 meliputi : domain kesehatan fisik, 

psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. Data diperoleh dari wawancara 

mendalam (in-dept interviewing) dan dengan pendekatan semi struktur terhadap 3 

partisipan yang menderita DM tipe 2 dengan riwayat 2 tahun. Analisis data yaitu 

reduction, data display dan conclusion drawing. 

Hasil penelitian didapatkan beberapa tema dari kualitas hidup pasien DM tipe 2, 

diantaranya: (1) tema kesehatan fisik, (2) tema dimensi psikologis, (3) tema dimesi 

hubungan sosial dan (4) tema lingkungan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak 

puskesmas khususnya pelayanan pemeriksa untuk lebih meningkatkan asuhan 

keperawatan terhadap penderita DM tipe 2. 

 

Kata Kunci : Kualitas Hidup, Diabetes Melitus Tipe 2 

 

ABSTRACT 

This article aims to study the Quality of Life of Patients with Type 2 Diabetes 

Mellitus at the Gombong Health Center Kebumen District for people with diabetes 

mellitus in order to improve the quality of life in everyday good and true, such as 

diligent exercise, not smoking, always undergoing treatment and diligent control Blood 

sugar levels. Providing information on the quality of life measurements of patients with 

type 2 DM includes the domain of physical health, psychological, social and 

environmental relations. 

This research was qualitative with phenomenology study. Variables studied were 

life quality of diabetes mellitus type 2 were: physical health domain, psychological, and 

social and environmental relationship. The data was collected from in depth interview 
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and semi structured approach to the three participants who suffered DM type 2 for two 

years. Data analysis techniques were reduction, data display and drawing conclusion.       

 The result found that some themes of DM type 2 life quality themes were (1) 

physical health, (2) psychological dimension, (3) social relationship, and (4) 

environment. This result was also hoped it could give information for public health 

center party especially in the assessment service to improve nurse care to patients with 

DM type 2. 

 

Keywords : Life quality, diabetes mellitus type 2 

 

Pendahuluan 

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit kronik yang terjadi ketika 

pankreas tidak cukup dalam memproduksi insulin atau ketika tubuh tidak efisien 

menggunakan insulin itu sendiri. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula 

darah. Hiperglikemia atau kenaikan kadar gula darah, adalah efek yang tidak terkontrol 

dari diabetes dan dalam waktu panjang dapat terjadi kerusakan yang serius pada 

beberapa sistem tubuh, khususnya pada pembuluh darah jantung (penyakit jantung 

koroner),mata (dapat terjadi kebutaan), ginjal (dapat terjadi gagal ginjal), syaraf (dapat 

terjadi stroke).1 

Data dari International Diabetes Federation (IDF) tingkat prevalensi global 

penderita DM pada tahun 2012 sebesar 8,4% dari penduduk dunia dan mengalami 

peningkatan menajadi 382 kasus pada tahun 2013. Data dari IDF tahun 2013 penderita 

DM di Indonesia mencapai 8.554.155 orang. Data Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) 

tahun 2013 menyatakan bahwa terjadi peningkatan prevalensi DM di 17 provinsi di 

seluruh Indonesia dari 1,1% (2007) meningkat menjadi 2,1% di tahun 2013 dari total 

penduduk sebanyak 250 juta. Provinsi Jawa Tengah memiliki penderita DM tertinggi 

sebanyak 509.319 jiwa. Puskesmas Gombong merupakan puskesmas di Kabupaten 

Kebumen dengan data penyakit DM tipe 2 tahun 2010 sebanyak 300 penderita, tahun 

2011 mengalami penurunan yaitu 242 penderita. Tahun 2012 mengalami peningkatan 

yaitu 336 penderita, tahun 2013 mengalami penurunan yaitu 225, tahun 2014 sebanyak 

306 dan data terakhir tahun 2015 yaitu sebanyak 368 penderita. 

Diabetes melitus merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan akan 

menyertai seumur hidup, sehingga sangat mempengaruhi kualitas hidup penderita DM. 

Diabetes melitus dapat dikendalikan melalui kualitas hidup keseharian penderita yang 

baik dan benar, seperti rajin berolahraga, tidak merokok, selalu menjalani pengobatan 

dan rajin mengontrol kadar gula darah. Pengelolaan kualitas hidup yang tidak baik 

seperti halnya penderita diabetes melitus tidak rajin mengontrol kadar gula darah akan 

dapat menimbulkan komplikasi berupa luka yang selalu menyertai penderita DM.2  

Secara umum ada banyak komplikasi yang ditimbulkan akibat kontrol glukosa 

yang buruk pada pasien dengan diabetes melitus yaitu neuropati perifer yang ditandai 

dengan terjadinya ulkus diabetikum. Selama mengalami ulkus diabetikum ada banyak 

hal yang dirasakan oleh pasien yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang, 

keadaan psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, dan hubungan lingkungan 

mereka. Semakin banyaknya penderita mengalami komplikasi, maka semakin 

memberikan efek penurunan terhadap kualitas hidup penderita DM dan sangat 
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berhubungan secara signifikan terhadap angka kesakitan, kematian serta mempengaruhi 

harapan hidup penderita DM.2 

Kualitas hidup adalah persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup 

dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana individu hidup dan hubungannya dengan 

tujuan, harapan, standar yang ditetapkan dan perhatian seseorang.3 Faktor yang 

mendorong perlunya pengukuran kualitas hidup terhadap pasien DM tipe 2 yaitu 

prevalensi DM terus meningkat baik di dunia maupun di Indonesia. Penelitian selama 

ini lebih banyak mengangkat seputar masalah klinik DM, sehingga perlu penelitian 

mengenai kualitas hidup mengingat peningkatan kualitas hidup merupakan salah satu 

sasaran terapi manajemen DM.3 Adapun domain kualitas hidup pada pasien DM tipe 2 

yaitu kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. Kualitas hidup 

tersebut dipengaruhi oleh demografi, durasi menderita DM tipe 2, psikososial, 

komplikasi dan jenis terapi.1  

Studi pendahuluan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei tahun 2017 dengan cara 

wawancara pada 10 penderita DM tipe 2 di Puskesmas Gombong Kabupaten Kebumen, 

diperoleh karakteristik pasien DM tipe 2 diantaranya jenis kelamin perempuan dan pada 

kisaran umur diatas 40 tahun. Hasil wawancara menunjukkan sebanyak 6 orang (60%) 

jarang melakukan aktivitas fisik, sebanyak 7 orang (70%) memiliki tingkat kecemasan 

tinggi dalam menghadapi setiap masalah sehari-hari, sebanyak 5 orang (50%) memiliki 

kecenderungan bersosialisasi yang buruk dengan orang lain dan sebanyak 8 orang 

(80%) memiliki ekonomi yang kurang sehingga pasien kurang dalam keikutsertaan 

kegiatan rekreasi dan kesempatan untuk mendapat informasi baru dalam pengelolaan 

penyakitnya. 

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka peru dilakukan penelitian tentang 

“Studi Eksplorasi Kualitas Hidup Pasien dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas 

Gombong Kabupaten Kebumen”. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan study fenomenology.4 

Tempat penelitian ini adalah Puskesmas Gombong Kabupaten Kebumen. Waktu 

penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2017. Populasi pada 

penelitian ini adalah semua penderita diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Gombong 

Kabupaten Kebumen sebanyak 110 penderita DM Tipe 2. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil jumlah sampel yang dianggap tergantung dari saturasi data sebagai 

partisipan. Saturasi data sudah diperoleh jawaban berdasarkan dari partisipan (P1), (P2), 

(P3) atau peryataan yang sama, sehingga data sudah jenuh.5 Teknik sampling yaitu 

purposive sampling, sehingga penentuan partisipan sesuai dengan kriteria inklusi 

sebagai berikut : 

1. Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan riwayat 2 tahun 

2. Pasien dengan usia < 70 tahun 

3. Pasien yang berobat di Puskesmas Gombong 

4. Bersedia menjadi responden. 

 

Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dapat diambil dari peneliti itu sendiri dan adapun 

instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen inti (peneliti) 
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dan instrumen penunjang (biodata partisipan, buku panduan wawancara dan alat 

perekam atau smartphone yang dilengkapi program voice recorder). 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, teknik wawancara dalam 

bentuk wawancara mendalam (in-dept interviewing) dan pendekatan semi struktur.6 

Peneliti melakukan wawancara dengan 3 partisipan selama kurang lebih 60 menit. 

Keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi kredibility, tranferability, 

dependebility dan confirmability. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tema dari Kualitas Hidup Dimensi Kesehatan Fisik 

Rasa Nyeri 

Hasil penelitian tentang rasa nyeri didapatkan kategori nyeri, pegal-pegal dibagian 

abdomen dan nyaman beristirahat, yang diperoleh dari jawaban partisipan sebagai 

berikut: 

“...ya mbak kadang-kadang nyeri bagian sini (menunjukkan area bagian bawah 

tulang rusuk dan bagian atas paha), jadi ga bisa aktivitas banyak...” (P01) 

“...pegel-pegel mbak kadang pas nyeri jadi pengen dipijeti mbak...” (P02) 

“...ya nyeri bagian bawah tulang rusuk mbak....” (P03) 

Nyeri yang dirasakan oleh penderita Diabetes Melitus tipe 2 merupakan 

kemampuan untuk mengontrol lingkungan internal dan lingkungan eksternal untuk 

mempertahankan kenyamanan.7  

 

Energi Berkurang dalam Aktivitas Sehari-Hari 

Partisipan merasakan keterbatasan energi saat melakukan aktivitas banyak. 

Berikut ungkapan dari ketiga partisipan : 

“...ada tenaga mbak, tapi saya ngirit energi mbak, kalau buat jalan ya mira-kira 

50 meter saja sudah kelelahan. Dikurangi aktivitas saja biar energi juga bisa dibatasi 

mbak...” (P01) 

“...ya tiap aktivitas kayak pekerjaan ibu rumah tangga gitu aja sudah capek 

mbak. jalan jauh ga kuat...” (P02) 

“...tenang jelas berkurang mbak, duduk lama ga enak dibadan, buat kegiatan 

dirumah apalagi, capek banget mbak. Pengennya aktivitas biar sehat, tapi dikit-dikit 

capek, jadi sering istirahat tiduran aja...” (P03) 

Ketiga partisipan mengungkapkan bahwa energi terbatas karena kelelahan, merasa 

terenggah-enggah dan mudah capek. Penderita diabetes melitus akan mengalami 

kelelahan dengan penurunan energi metabolik.8 Kualitas hidup dalam domain kesehatan 

fisik juga menyatakan bahwa penderita diabetes melitus akan mengalami penurunan 

energi dan kelelahan yang dialami selama beraktivitas.9 

 

Kondisi Kerja 

Kondisi kerja yang dialami oleh semua partisipan adalah partisipan kehilangan 

pekerjaan selama menderita diabetes melitus tipe 2. Berikut ungkapan dari masing-

masing partisipan : 

“...saya ndak mikir pekerjaan mbak, penting saya sehat gitu aja...” (P01) 

“...dulu sebelum sakit dan masih muda saya bekerja, tapi sekarang sudah tua dan 

sakit ya tidak bisa bekerja lagi...” (P02) 
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“...sudah nggak kerja dua tahun yang lalu mbak, ngga bisa seperti dulu lagi...” 

(P03) 

Semua partisipan merasa tidak mampu menjalankan pekerjaannya dan kehilangan 

pekerjaan setelah menderita DM tipe 2. Penderita diabetes mengalami penurunan 

produktivitas kerja, bahkan dapat berlangsung sepanjang hidup dan hal ini 

mengakibatkan penderita mengalami kehilangan pekerjaan serta megalami penurunan 

kualitas hidup.10  

 

Tema dari Kualitas Hidup Dimensi Psikologis 

Perasaan Positif  

Banyak berdoa 
Berdoa dan beribadah merupakan salah tindakan yang sering dilaksanakan oleh 

semua partisipan, sebagai berikut : 

“...ya saya tetap menjalankan sholat lima waktu, banyak sholat dirumah sama 

memperbanyak doa-doa dan berdzikir mbak....” (P01) 

“...alhamdulillah, semenjak saya menderita Diabetes Melitus tipe 2 saya rajin 

beribadah. Waktu terbangun malam, saya selalu berdoa agar saya diberi kesehatan 

seperti dulu lagi mbak...” (P02) 

“...berdoa terus saya tingkatkan mbak, apalagi semenjak saya menderita Diabetes 

Melitus tipe 2. Saya melaksanakan sholat lima waktu, berbuat kebaikan semampu saya 

mbak.  setiap malam kalau tidak bisa tidur, saya perbanyak berdoanya dan berdzikir 

sampai saya bisa tertidur mbak. Ya setidaknya saya lebih mendekatkan diri sama yang 

di atas mbak..” (P03) 

Banyak berdoa dan beribadah dilakukan oleh setiap partisipan dan karena alasan 

tertentu partisipan tidak bisa sholat di masjid, tetapi partisipan masih melaksanakan 

sholat lima waktu. Partisipan selalu berusaha meminta kepada Tuhan untuk sembuh dari 

penyakitnya dengan cara berdoa dan berdzikir di malam hari. 

Partisipan selalu menjalankan sholat lima waktu, berdoa dan berusaha banyak 

berdzikir di malam hari. Penderita diabetes melitus masih banyak berdoa dan beribadah 

karena ini tergantung pada spiritual seseorang yang dilihat dari bagimana ia memaknai 

hidup dan tujuan hidup.9 

 

Sabar 

Sabar merupakan hal yang sering diungkapkan oleh semua partisipan. Berikut 

ungkapan dari ketiga partisipan : 

“...kalau sabar ya saya berusaha sabar mbak, berusaha berfikir positif untuk 

bersabar. Saya bersyukur semoga Tuhan memberikan yang terbaik mbak...” (P01) 

“...saya selalu sabar mbak, tidak perlu disesali. Penyakit ini mungkin juga sudah 

takdir, dulu saya sempat putus asa dan malu mbak badan semakin kurus, semoga ada 

kemajuan dan mendapatkan mukjizat untuk bisa disembuhkan...” (P02) 

“...sabar dan pasrah mbak, berusaha ikhlas nerima keadaan. Kalau semakin 

mengeluh malah tambah fikiran, malah tambah sakit mbak. ...” (P03) 

Keseluruhan partisipan mengungkapkan perasaan sabar yang diuangkapkan 

dengan berbagai macam ungkapan, seperti tidak mengeluh, tetap bersyukur, perasaan 

tidak menyesal dan ikhlas. Penderita diabetes melitus harus bersikap sabar, jika tidak 
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akan menyebabkan timbulnya rasa stres. Semakin penderita sulit mengontrol kesabaran, 

maka semakin sulit pula proses penyembuhan pada penderita dibetes melitus.11 

 

Perasaan Negatif 

Malu 

Perasaan malu diuangkapkan oleh ketiga partisipan. Berikut ungkapan masing-

masing partisipan : 

“...terkadang juga malu sama orang yang ada di sekitar kita mbak, dulu kan 

nggak keliatan orang sakit, tapi sekarang udah kayak gini gitu lho mbak. Badan 

semakin kurus mbak...” (P01) 

“...malunya kalau ketemu orang baru mbak, kan orang baru belum paham kalau 

saya sakit diabetes. Jadi kalau ada acara-acara di desa gitu saya memilih dirumah 

saja. Intinya kalau sudah dalam kondisi seperti ini lebih nyaman dirumah mbak...” 

(P02) 

“....tetap merasa malu mbak, wong kondisi saya berubah, semakin kurus. Misal 

kalau mau ketemu orang itu rasanya malu mbak, takut ditanya-tanya orang mbak...” 

(P03) 

Perasaan malu yang dialami partisipan dikarenakan partisipan merasa dirinya 

mengalami perubahan bentuk fisik karena badan semakin kurus.  

Pengobatan yang lama, perjalanan penyakit yang progresif dan berbagai 

komplikasi yang terjadi akan mempengaruhi penampilan dan gambaran jasmaninya. 

Semua dmpak negatif dari aspek psikologis seperti cemas, depresi dan malu akan 

mengakibatkan penururunan kualitas hidup penderita DM.12 

 

Menyesal 

Perasaan menyesal diuangkapkan dari semua partisipan. Berikut ungkapan dari 

partisipan : 

“...merasa sangat menyesal mbak, kenapa dulu nggak segera diobati dan rutin ke 

dokter. Kalau sudah jadi parah kayak gini kan bikin menyesal dan terkadang emosi 

mbak merasakan sakit...” (P01) 

“...menyesal dengan kondisi ini mbak. Waktu masih sehat dulu saya ngga terlalu 

memperhatikan kesehatan, sekarang baru ngerasa kalau kesehatan itu penting mbak...” 

(P02) 

“...ya menyesalnya kenapa dulu-dulu pas belum parah ngga langsung saya obati 

gitu mbak...” (P03) 

Ungkapan menyesal karena partisipan tidak menjaga kesehatan diwaktu sehat, 

mengabaikan masalah kesehatan dan akhirnya harus menderita Diabetes Melitus tipe 2. 

Penderita diabetes melitus akan merasakan menyesal dengan ungkapan “mengapa saya 

yang mendapatkan penyakit ini” dan perasaan menyesal tersebut mendorong penderita 

untuk berbuat lebih baik lagi jika mereka sudah sembuh.13 Semua dampak negatif dari 

aspek psikologis seperti menyesal, depresi, malu akan mengakibatkan penurunan 

kualitas hidup pasien DM tipe 2.12 
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Tema dari Kualitas Hidup Dimensi Hubungan Sosial  

Hubungan dengan Orang Lain (Kurangnya Bersosialisasi) 

Hubungan dengan orang lain yang kurang baik atau kurang bersosialisasi dengan 

orang lain. Berikut ungkapan dari partisipan : 

“...iya mbak, semenjak saya menderita Diabetes Melitus tipe 2 saya jarang 

bersosialisasi dengan orang-orang disekitar saya...” (P01) 

“...kalau untuk berhubungan dengan orang lain sudah malas mbak, mending 

istirahat dirumah...” (P02) 

“...nggih saya mengalami gangguan interaksi sosial mbak, ndak pernah ngobrol-

ngobrol sama tetangga lagi...” (P03) 

Semua partisipan mengalami gangguan interaksi sosial dan sulit bersosialisasi 

dengan orang sekitar. Partisipan jarang keluar rumah bersosialisasi dengan orang lain 

karena malu dengan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi partisipan memilih 

beristirahat di rumah. Pengobatan yang lama, perjalanan penyakit yang progresif dan 

berbagai komplikasi mempengaruhi penampilan dan gambaran jasmani oleh penderita 

diabetes melitus.12 

 

Kehidupan Seksual 

Kehidupan seksual yang dialami oleh ketiga partisipan yaitu partisipan mengalami 

difungsi seksual. Berikut ungkapan dari keseluruhan partisipan : 

“...sudah tidak mbak, semenjak menderita Diabetes Melitus tipe 2 sudah tidak 

melakukan hubungan suami istri..” (P01) 

“...tidak merasakan puas mbak. sudah ndak melakukan 4 tahunan yang lalu, 

rasanya capek dan ngga kuat juga mbak...” (P02) 

“...ngga mbak, sudah ndak gairah, rasanya ngga puas mbak. masih melakukan 

hubungan dengan suami tapi sudah jarang banget mbak...” (P03) 

Kedua partisipan tidak lagi berhubungan suami istri dan yang satu masih 

melakukan tetapi jarang karena tidak bergairah, merasakan capek, penurunan kekuatan 

dan pada laki-laki tidak mampu erekesi. Bahwa pasien diabetes melitus pria mengalami 

disfungsi ereksi sebesar 50% dan 30% mengalami penurunan libido, salah satunya 

disebabkan oleh menurunnya kadar testosteron. Hambatan libido dapat terjadi karena 

dampak pengobatan, rasa tidak puas terhadap pengobatan, hal ini daat dilihat dari lebih 

banyaknya hambatan libido terdapat pada penderita diabetes melitus dengan waktu lama 

menderita di atas 1 tahun baik 1-5 tahun atau diatas 5 tahun, yaitu 1,6 x (27,5%) 

cenderung lebih besar dibandingkan penderita yang lama menderitanya dibawah 1 tahun 

(17,5%).14 

 

Dukungan Sosial 

Dukungan sosial yang dirasakan oleh semua partisipan yaitu partisipan 

membutuhkan dukungan sosial, butuh untuk diperhatiakan oleh orang disekitarnya. 

Berikut ungkapan dari partisipan : 

“...pengennya diperhatiakan dan didukung untuk selalu berusaha sabar 

menghadapi sakit Diabetes Melitus tipe 2 ini mbak. Alhamdullillah keluarga selalu 

memberikan dukungan sama saya. Saat periksa ke Puskesmas, alhamdullilah petugas 

puskesmas juga memberikan perhatian untuk tetap rutin berobat..” (P01) 
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“...selalu pengin diperhatikan sama suami, anak-anak dan orang-orang disekitar 

tentunya mbak. Setiap saya malas periksa, suami yang selalu pertama memberikan 

dukungan agar saya tidak malas berobat...” (P02) 

“...saya ingin diperhatikan dan didukung terus mbak, dari suami, anak, tetangga 

ataupun orang lain yang ada di sekitar saya mbak. Hubungan dengan suami semakin 

erat, karena suami selalu memperhatikan kondisi saya, anak-anak rajin membantu 

pekerjaan rumah dan tetangga selalu memberikan dukungan saat saya mau beangkat 

periksa mbak...” (P03) 

Dukungan sosial diungkapkan oleh ketiga partisipan. Dukungan yang dibutuhkan 

oleh partisipan dalam penelitian ini adalah dukungan dari keluarga, khsusnya suami atau 

istri dan anak-anak, dukungan untuk selalu sabar menghadapi sakit Diabetes Melitus 

tipe 2, dukungan dari anak-anak yang ikut membantu pekerjaan rumah, dukungan 

tetangga saat partisipan berobat dan dukungan petugas puskesmas. Penderita DM sangat 

membutuhkan dukungan dari lingkungan sosialnya, karena sangat bermanfaat dalam 

bidang klinis, karena terbukti dapat membantu manusia dalam mencapai perkembangan 

yang optimal.15 

 

Tema dari Kualitas Hidup Dimensi Lingkungan 

Sumber Keuangan (Perubahan Status Ekonomi)  

Perubahan status sosial ekonomi dialami oleh semua partisipan, partisipan 

mengungkapkan bahwa kebutuhan semakin meningkat semenjak menderita Diabetes 

Melitus tipe 2. Berikut ungkapan dari partisipan : 

“...ya cukup ngga cukup harus disyukuri mbak. Alhamdullillah masih bisa 

tercukupi kalau sekedar untuk akses trasportasi periksa, kalau periksa ke puskesmas 

sudah ada jamkesmas, jadi agak berkurang beban pengeluaran uangnya mbak...” (P01) 

“...saya ikut jamkesmas kok mbak untuk periksa ke puskesmas. Paling kalau untuk 

trasportasi pas periksa yang nanggung suami mbak, kalau ada pakai uang sendiri kalau 

ndak ada ya cari pinjaman dulu...” (P02) 

“...keadaan keuangan ya berusaha bersyukur mbak. harus lebih ngirit untuk 

kebutuhan sehari-hari mbak. Meskipun sudah ikut jamkesmas kalau periksa, tapi kan 

harus menyediakan uang trasportasi dan jaga-jaga kalau sewaktu-waktu penyakitnya 

kambuh parah dan butuh di opname mbak...” (P03) 

Kebutuhan yang sangat dibutuhkan partisipan adalah akses transportasi menju 

tempat periksa dan menangung biaya jika sewaktu-waktu obname. Kebutuhan partisipan 

semakin meningkat tetapi kebutuhan tetap terpenuhi karena semua partisipan mengikuti 

program jamkesmas. Kesehatan lingkungan perlu diperhatikan dalam perawatan 

penderita DM tipe 2, seperti adanya polusi yang dapat mempercepat progresivitas 

penyakit. Pengelolaan penyakit DM tipe 2 memerlukan dana cukup besar, ketika 

keadaan ekonomi kurang, akan berpengaruh pada kualitas hidup pasien.1 

 

Ketersediaan Informasi  

Ketersediaan informasi sangat dibutuhkan oleh semua partisipan mengenai 

Diabetes Melitus tipe 2. Berikut ungkapan dari partisipan : 

“...tentu saya butuh informasi mengenai penyakit saya mbak, alhamdullillah dari 

petugas puskesmas berusaha selalu meberikan saya informasi mengenai Diabetes 
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Melitus tipe 2. Entah informasi obat atau asupan makanan yang harus saya hindari dan 

diperbanyak mbak...” (P01) 

“...ya butuh mbak. ya saya rasa dari petugas puskesmas sudah memberikan 

informasi pada saya, tentang jenis-jenis makanan yang harus saya hindari, ya seperti 

itulah mbak...” (P02) 

“...butuh banget mbak, kan saya ndak tau banget tentang diabetes. Petugas 

puskesmas selalu memberikan jawaban kalau saya bertanya. Paling makanan yang 

dihindari apa saja gitu mbak...” (P03) 

Semua partisipan membutuhkan informasi tentang Diabetes Melitus tipe 2 dan 

partisipan sudah merasa mendapatkan informasi dari petugas puskemas. Diabetes 

tergolong penyakit rumit. Sehingga, penderita sangat membutuhkan informasi mengenai 

gejala, pengobatan dan hal lain mengenai diabetes.16 

 

Akses Pelayanan Kesehatan dan Transportasi 

Semua partisipan sudah merasa puas dengan akses pelayanan dan transportasi 

menuju pelayanan pemeriksaan Diabetes Melitus tipe 2. Berikut ungkapan dari masing-

masing partisipan :  

“...saya peroleh dari puskemas terdekat mbak, kalau transportasi untuk periksa 

cukup pakai sepeda motor, dengan itu sudah sangat cukup mbak. Ya yang penting saya 

periksa sudah dilayani dengan baik...” (P01) 

“...cukup dari puskesmas mbak, asal bisa periksa. Jarak tempuh kesana juga 

dekat cuma pakai sepeda motor sudah merasa nyaman...” (P02) 

“...puskesmas saja mbak, kalau petugasnya sabar sudah cukup ndak perlu di 

rumah sakit besar. yang penting dukungan dan obatnya rutin mbak. Transportasi 

sepeda motor diantar suami, puskesmas ndak terlalu jauh...” (P03) 

Ketiga partisipan merasa nyaman di puskesmas untuk periksa dan semua 

partisipan puas dengan jenis transportasi yang digunakan untuk menuju pelayanan 

kesehatan. Penderita diabetes setidaknya membutuhkan 2-3 kali sumber daya perawatan 

kesehatan dibandingkan dengan orang yang tidak menderita diabetes. Diabetes melitus 

adalah suatu penyakit kronik yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkelanjutan, 

dukungan dan edukasi pasien mengenai penyakit maupun pengobatan yang harus 

dilaksanakan untuk mencegah komplikasi-komplikasi akut dan menurunkan resiko 

terjadinya komplikasi jangka panjang.17 

 

Kesimpulan 

1. Kesehatan Fisik : Kualitas hidup dari dimensi kesehatan fisik didaptkan tema 

sebagai berikut : 1) Rasa nyeri, 2) Energi berkurang dalam aktivitas sehari-hari dan 

3) Kondisi kerja.  

2. Psikologis : Kualitas hidup dari dimensi psikologis didaptkan tema sebagai berikut : 

1) Perasaan positif (banyak berdoa dan beribadah serta sabar) dan 2) Perasaan 

negatif (malu dan menyesal). 

3. Hubungan Sosial : Kualitas hidup dari dimensi hubungan sosial didaptkan tema 

sebagai berikut : 1) hubungan dengan orang lain, 2) kehidupan seksual dan 3) 

dukungan sosial.  
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4. Lingkungan : Kualitas hidup dari dimensi lingkungan didaptkan tema sebagai 

berikut: 1) sumber keuangan (perubahan status ekonomi), 2) ketersediaan informasi 

dan 3) akses pelayanan kesehatan dan transportasi. 
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ABSTRAK 

Kecelakaan di tempat kerja dapat disebabkan karena perilaku tidak aman. Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk mengurangi kecelakaan di tempat kerja yaitu dengan 

pemberian safety briefing yang merupakan suatu bentuk informasi mengenai aspek 

keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja. Kurangnya pengetahuan mengenai 

aspek keselamatan dan kesehatan kerja dapat menjadi faktor risiko terjadinya 

kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan perilaku aman setelah pemberian safety briefing pada pekerja di PT. Japfa 

Comfeed Indonesia, Sragen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental 

semu (quasy experimental), dengan desain one group pretest posttest design. Teknik 

sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini 

adalah tenaga kerja bagian produksi yang berjumlah 34 responden. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner untuk menilai pretest dan posttest perilaku aman tenaga kerja. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik Paired T-Test. Hasil penelitian 

ini menunjukkan ada peningkatan perilaku aman setelah diberikan safety briefing 

ditunjukkan dengan peningkatan nilai posttest pada nilai maksimal sebesar 1,00 poin 

dan nilai rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,15 poin. Hasil uji statistik Paired 

T-Test menunjukkan ada pengaruh signifikan dari pemberian safety briefing dengan 

perilaku aman (0,01<0,05). Disarankan kepada perusahaan untuk memantau perilaku 

pekerja dengan memberikan safety briefing secara rutin sebelum bekerja dan saat 

pergantian shift. 

 

Kata kunci : Perilaku Aman, Safety Briefing, Pekerja  

 

ABSTRACT 

Workplace accidents can be caused by unsafe behavior. One method used to reduce 

accidents in the workplace is by providing safety briefing which is a form of information 

about occupational health and safety aspects for workers. Lack of knowledge about 

occupational health and safety aspects can be a risk factor for the occurrence of 

workplace accidents in the industrial environmental. This study aims to determine the 

improvement of safety behavior after the provision of safety briefing on workers at PT. 

Japfa Comfeed Indonesia, Sragen. This research is a kind of quasi experimental 

research (quasy experimental), with one group pretest posttest design. The sampling 

technique used is simple random sampling. In this study sample was production workers 

which amounted to 34 respondents. This research used a questionnaire to assess the 

pretest and posttest safety behavior of the employee. Data analysis technique used is 

statistical test Paired T-Test. The results of this study showed that there was an increase 

in safety behavior after the safety briefing was indicated by the increase of posttest 
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value at the maximum value of 1.00 points and the average value has increased by 2.15 

points. The result of Paired T-Test statistic test showed that there was significant 

influence from giving safety briefing with safety behavior (0,01 <0,05). It’s 

recommended for company to monitor workers behavior by providing routine safety 

briefing prior to work and during shift change. 

 

Keywords : Safety Behavior, Safety Briefing, Workers 

 

Pendahuluan 

Data pada International Labour Organization (ILO) pada tahun 2010 

menunjukkan bahwa setiap tahunnya lebih dari 2 juta orang mengalami kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. Sekitar 160 juta orang menderita penyakit akibat kerja dan terjadi 

sekitar 270 juta kasus kecelakaan kerja pertahun di seluruh dunia1. 

Angka kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan grafik yang terus 

meningkat. Data pada PT. Jamsostek pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terjadi 

kenaikan kasus kecelakaan kerja sebesar 1,76% pada tahun 2013 yang mencapai 

103.285 kasus. Tahun 2014 angka kecelakaan kerja mencapai 8.900 kasus dari Januari 

hingga April 20142. Data pada BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016 menunjukkan 

bahwa pada akhir tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus 

dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang3. 

Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan karena dua golongan. Golongan pertama 

adalah faktor mekanis dan lingkungan (unsafe condition) sedangkan golongan kedua 

adalah faktor manusia (unsafe action). Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa faktor manusia menempati posisi yang angat penting terhadap 

terjadinya kecelakaan kerja yaitu antara 80-85%4. 

Aspek utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan memperhatikan 

aspek behavioral para pekerja5. Perilaku manusia merupakan unsur yang memegang 

peranan penting dalam mengakibatkan kecelakaan kerja. Seorang pekerja yang 

melakukan tindakan tidak aman (unsafe action), memiliki latar belakang mengapa 

mereka melakukan tindakan tidak aman6. Perilaku manusia merupakan refleksi dari 

berbagai kondisi kejiwaan seperti pengetahuan, keinginan, minat, emosi, kehendak, 

berpikir, motivasi, persepsi, sikap, reaksi, dan sebagainya7.  

Terdapat tiga faktor yang memengaruhi perilaku individu. Faktor pertama yaitu 

faktor dasar (predisposing factors), mencakup pengetahuan, sikap, kebiasaan, norma 

sosial, keterlibatan pekerja, komunikasi dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu 

di dalam masyarakat yang terwujud dalam motivasi. Faktor kedua yaitu faktor 

pendukung (enabling factors), mencakup sumber daya atau potensi masyarakat, 

terwujud dalam pelatihan, tersedianya fasilitas atau sarana keselamatan kerja, 

lingkungan fisik, dan lingkungan kerja. Faktor ketiga yaitu faktor penguat (reinforcing 

factors) mencakup sikap dan perilaku dari orang lain yang terwujud dalam dukungan 

sosial. Sebagai contoh dari faktor penguat yaitu komitmen manajemen, pengawasan, 

Undang-Undang, peraturan dan prosedur K38.  

Geller pada tahun 2001 mengemukakan agar pencapaian behavioral safety 

berhasil, akan lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang berupaya mendorong 

terjadinya peningkatan safe behavior. Salah satu program keselamatan dan kesehatan 

kerja yang dapat diterapkan di perusahaan yaitu safety briefing9. Sawaqed dan Shikdar  
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pada tahun 2004 menyatakan bahwa hanya dengan langkah-langkah serius, cerdas dan 

konkret dari pihak pemilik/manajemen perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja 

tersebut dapat terwujudkan. Karena program keselamatan dan kesehatan kerja dapat 

meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja10.  

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pasal 9 yang berbunyi,“Pelatihan kerja diselenggarakan dan 

diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja 

guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dankesejahteraan”11. Rinawati pada 

tahun 2016 mengungkapkan peningkatan pengetahuan mengenai keselamatan dan 

kesehatan kerja untuk pekerja bisa dilakukan safety briefing yang diadakan setiap hari 

sebelum memulai pekerjaan, media selebaran untuk informasi K3, maupun pelatihan 

internal dari perusahaan yang diadakan 3 bulan sekali. Dapat disimpulkan bahwa 

dengan diberikannya program keselamatan dan kesehatan kerja berupa safety briefing 

dapat meningkatkan pengetahuan pekerja sehingga dapat memengaruhi terhadap 

perilaku tenaga kerja12. 

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Sragen merupakan salah satu perusahaan 

manufaktur di Indonesia yang bergerak dibidang produksi pakan ternak Nasional. 

Dalam proses produksi terdapat proses Intake, Dosing, Grinding, Mixing, Pelleting, 

Bagging. Banyak pekerja yang kontak langsung dengan bahan, mesin dan peralatan 

pendukung dalam proses produksi dengan tingkat bahaya yang bervariasi. 

Berdasarkan observasi, terdapat 13 dari 15 pekerja yang melanggar prosedur 

dengan melakukan tindakan yang  tidak aman diantaranya yaitu pekerja menaiki bagian 

garpu mesin forklift yang sedang mengangkut barang, saat maintenance conveyor pada 

bagian bagging tenaga kerja melakukan perbaikan pada saat mesin sedang beroperasi 

dan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) safety glasess serta ditemukan 

pekerja yang tidak menggunakan masker dengan benar di area wajib menggunakan alat 

pelindung diri (APD).  

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peningkatan perilaku aman setelah 

pemberian safety briefing pada pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimental semu (quasy experimental) dengan 

pendekatan The One Group Pretest Posttest Design  yaitu rancangan eksperimen yang 

dilakukan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Sampel dalam 

penelitian ini adalah pekerja bagian produksi di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen 

dengan jumlah 34 orang.  

Variabel independen pada penelitian ini adalah pemberian safety briefing, 

sedangkan variabel dependen adalah perilaku aman. Pengukuran variabel perilaku aman 

menggunakan kuesioner perilaku aman yang sudah dilakukan validasi oleh pakar dalam 

bidang K3 dan dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian dan telah 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data  

menggunakan uji Paired T-Test.  
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Hasil 

Tendensi umur dan masa kerja pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen 

Berikut merupakan tendensi umur dan masa kerja pekerja di perusahaan tersebut: 

Tabel 1. Tendensi Umur dan Masa Kerja Pekerja di PT. Japfa Comfeed  Indonesia, 

Sragen 

Karakteristik Min Max Mean Std. Deviasi 

Umur 20 51 31,24 9,52 

Masa Kerja 1 22 8,76 7,93 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui dari 34 pekerja rata-rata umur pekerja 31 

tahun  dengan nilai standar deviasi  9,52 dan rata-rata masa kerja  pada 34 pekerja yaitu 

8 hingga 9 tahun dengan nilai standar deviasi 7,93. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

standar deviasi pada karakteristik umur dan masa kerja memiliki nilai yang bervariasi. 

 

Tendensi pengukuran variabel perilaku aman pekerja di PT. Japfa Comfeed 

Indonesia, Sragen 

Berikut merupakan tendensi pengukuran variabel perilaku aman pekerja di 

perusahaan tersebut: 

 

Tabel 2.  Tendensi Pengukuran Variabel Perilaku Aman Pekerja di PT. Japfa Comfeed 

Indonesia, Sragen 

 

Perilaku Aman N Min Max Mean Std. Dev 

PreTest 34 50,00 68,00 59,85 4,61 

Posttest 34 50,00 69,00 62,00 4,60 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai posttest pada 

nilai maksimal sebesar 1,00 poin dan nilai rata-rata mengalami peningkatan sebesar 

2,15 poin, sedangkan pada nilai Std. Deviasi pada nilai pretest lebih besar 0,01 dari nilai 

posttest, hal ini menunjukan bahwa nilai pretest memiliki data yang lebih bervariatif 

dibandingkan dengan nilai posttest. 

Peningkatan penilaian yang signifikan ini berada pada soal kuesioner nomor 5, 10 

dan 13 yaitu mengenai penggunaan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan, 

pengoperasian peralatan sesuai dengan wewenang dan mesin maupun peralatan dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja. 

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan perilaku aman setelah 

pemberian safety briefing secara signifikan yaitu dapat dilihat pada nilai rata-rata 

posttest sebesar 62,00 poin bila dibandingkan dengan nilai pretest yang nilai rata-

ratanya hanya 59,85 poin yang memiliki selisih 2,15 poin lebih besar. 

 

Uji normalitas data variabel perilaku aman pekerja di PT. Japfa Comfeed 

Indonesia, Sragen 

Berikut merupakan hasil uji normalitas data variabel perilaku aman pekerja 

dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk di perusahaan tersebut: 



114 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 

 

 

Tabel 3.  Uji Normalitas Data Variabel Perilaku Aman Pekerja di PT. Japfa Comfeed 

Indonesia, Sragen 

Perilaku Aman P-Value Ket 

Pretest 0,60 Normal 

Posttest 0,15 Normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas data variabel perilaku aman pretest dan posttest 

memiliki nilai p-value > 0,05 dimana jika nilai p-value > 0,05 berarti terdistribusi 

normal, maka dapat disimpulkan bahwa semua data terdistribusi normal. Jadi, dengan 

demikian variabel penelitian selanjutnya akan diuji menggunakan uji  Paired  T-Test. 

 

Analisis Paired T-Test pada perilaku aman pekerja di PT. Japfa Comfeed 

Indonesia, Sragen 

Berikut merupakan hasil uji Paired T-Test data variabel perilaku aman pekerja 

dengan menggunakan uji Paired-T Test di perusahaan tersebut: 

 

Tabel 4. Uji Paired-T Test 

Keterangan Std. 

Deviasi 

Df Sig. 

(2 tailed) 

Skor Perilaku 3,23 33 0,01 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh nilai Std. Deviation sebesar 3,23. Maka 

dapat diasumsikan variasi data dari hasil tersebut memiliki variasi data yang sama atau 

bervariasi, karena hasil dari Std. Deviation > 0,00 . 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Sig. (2 Tailed) sebesar 0,01 yang 

dinyatakan signifikan, dimana berdasarkan uji hipotesis, nilai dinyatakan signifikan 

apabila p-value ≤ 0,05. Maka dapat disimpulkan, ada pengaruh signifikan dari 

pemberian safety briefing dengan perilaku aman yang artinya terdapat peningkatan 

perilaku aman setelah pemberian safety briefing. 

 

Pembahasan 

Umur pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen 

Umur pekerja yang digunakan sebagai responden yaitu antara 18-60 tahun. Umur 

dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, semakin cukup umur tingkat kemampuan 

dan kematangan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan menerima informasi13. 

Menurut Hurlock pada tahun 2001, kategori umur 18-40 tahun (dewasa awal), 41-60 

(dewasa madya) dan > 60 Tahun (dewasa tua)14. 

Dari penelitian yang dilakukan kepada 34 responden pekerja bagian produksi PT. 

Japfa Comfeed Indonesia, Sragen umur termuda adalah 20 tahun sedangkan umur tertua 

adalah 51 tahun dan diperoleh rata-rata umur responden 31,24 tahun. Dimana umur 31 

tahun tergolong dalam kelompok umur dewasa awal. Semakin matang usia seseorang, 

biasanya cenderung bertambah pengetahuan dan tingkat kecerdasannya15.  

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disumsikan bahwa dengan rata-rata umur 

pekerja bagian produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen yaitu 31 tahun maka 

individu dapat berpikir secara logis dan dapat membedakan mana tindakan dan perilaku 
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yang benar dan salah sehingga individu dapat berperilaku aman pada kategori umur 

dewasa muda awal. 

 

Masa kerja pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui rata-rata masa kerja pekerja   

PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen bagian produksi yaitu 8,76 tahun. Kategori masa 

kerja menurut Geller pada tahun 2001 yaitu < 3 tahun (baru) dan > 3 tahun (lama)9. 

Lamanya masa kerja individu akan memengaruhi perilaku individu tersebut untuk 

berperilaku aman16. Pendapat Notoatmodjo pada tahun 2012 memperkuat bahwa masa 

kerja merupakan salah satu faktor pada karakteristik pekerja yang memengaruhi 

membentuk perilaku, semakin lama masa kerja pekerja maka akan membuat pekerja 

lebih mengenal tempat kerja serta terbiasa dengan lingkungan kerjanya17. 

Berdasarkan teori diatas maka dapat diasumsikan bahwa pada penelitian ini rata-

rata masa kerja pekerja yaitu 8,76 tahun, termasuk kategori masa kerja lama dimana hal 

ini dapat membuat individu untuk berperilaku aman karena individu dapat terbiasa 

dengan pekerjaan dan mengetahui kondisi lingkungan sekitar 

  

Tingkat pendidikan pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen 

Berdasarkan penelitian ini, tingkat pendidikan responden dilakukan inklusi dan 

ekslusi agar mendapatkan sampel yang homogen. Tingkat pendidikan pada responden 

penelitian ini yaitu SMA sederajat. Pendidikan tidak lepas dari proses belajar, 

pengajaran diperlukan untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan manusia dalam 

hidup bermasyarakat. Belajar pada hakikatnya adalah penyempurnaan potensi atau 

kemampuan pada organisme biologis dan psikis yang diperlukan dalam hubungan 

manusia dengan dunia luar dan hidup bermasyarakat17. 

Menurut Azwar pada tahun 2007, pendidikan menentukan mudah tidaknya 

seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang diri kita peroleh, pada umumnya 

semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula pengetahuannya18, sedangkan 

menurut Notoatmodjo pada tahun 2012 pendidikan adalah upaya persuasi atau 

pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan 

(praktik) untuk memelihara (mengatasi masalah-masalah) dan meningkatkan 

kesehatannya17.  

 

Peningkatan perilaku aman setelah pemberian safety briefing pada pekerja di PT. 

Japfa Comfeed Indonesia, Sragen 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji Paired T-Test diperoleh nilai 

p-value sebesar 0,01 dengan taraf signifikansi p-value ≤ 0,05 maka terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pemberian safety briefing terhadap perilaku aman. Jadi, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan perilaku aman setelah pemberian safety 

briefing pada pekerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen. 

Hal ini dikarenakan dengan diberikannya safety briefing maka dapat menambah 

pengetahuan dan informasi pekerja mengenai faktor resiko dan potensi bahaya yang 

berada pada proses produksi di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Sragen. Tingkat 

pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perilaku aman pada pekerja. Pemberian 

safety briefing juga dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan peralatan 

kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-
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masing. Sehingga pekerja menjadi lebih sadar akan berperilaku yang aman pada saat 

melakukan pekerjaan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitan Irlanti dan Dwiyanti pada tahun 2014 

mengenai Analisis Perilaku Aman Tenaga Kerja Menggunakan Model Perilaku ABC 

(Antecendent, Behavior, Consequence) bahwa perilaku aman berhubungan dengan 

pengetahuan individu19. Pendapat ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Notoatmodjo pada tahun 2012 bahwa seseorang akan mengadopsi perilaku baru dengan 

beberapa proses seperti menyadari arti stimulus terlebih dahulu (awareness atau 

kesadaran), mulai tertarik dengan stimulus yang diberikan (interest atau tertarik), 

menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya (evaluation atau evaluasi), 

mencoba perilaku yang baru (trial atau mencoba) dan berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikap terhadap stimulus (adoption atau adopsi)17. 

Maka dapat diasumsikan bahwa dengan diberikan safety briefing dapat menambah 

pengetahuan dan informasi tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan perilaku aman 

pekerja supaya pekerja dapat terhindar dari potensi dan resiko bahaya yang dapat terjadi 

pada saat melakukan pekerjaan di lingkungan kerja perusahaan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat peningkatan perilaku aman pekerja secara 

signifikan setelah pemberian safety briefing pada pekerja produksi di PT. Japfa 

Comfeed Indonesia, Sragen. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara perilaku aman pekerja dengan safety briefing. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang : PT XYZ Semarang memiliki program safety induction untuk peserta 

factory visit. Banyaknya peserta factory visit dan kurangnya pengetahuan peserta 

factory visit terhadap potensi bahaya di perusahaan beserta cara pengendaliaanya, 

dapat menimbulkan tindakan tidak aman. Salah satu cara untuk mencegah tindakan 

tidak aman peserta factory visit yaitu dengan melakukan komunikasi efektif dalam 

penyampaian safety induction. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan efektivitas komunikasi dalam safety induction terhadap perilaku aman 

peserta factory visit. 

Metode : Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Sampel penelitian ini sebanyak 66 responden dan data dikumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner. Variabel bebas yaitu efektivitas komunikasi dan variabel 

terikat yaitu perilaku aman. Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dengan uji 

koefisien kontingensi. 

Hasil : Berdasarkan hasil uji koefisien kontingensi, diperoleh nilai p 0,000 (nilai p < 

0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara efektivitas 

komunikasi dalam safety induction terhadap perilaku aman peserta factory visit dengan 

kuat hubungan sedang (r = 0,406). Korelasi bersifat positif berarti semakin tinggi 

efektivitas komunikasi dalam safety induction maka semakin tinggi perilaku aman 

peserta factory visit. 

Simpulan : Terdapat hubungan antara efektivitas komunikasi dalam safety induction 

terhadap perilaku aman peserta factory visit. 

 

Kata Kunci : Efektivitas Komunikasi, Perilaku Aman 

 

ABSTRACT  

Background : PT XYZ Semarang has a safety induction program for factory visit 

participants. The large number of factory visit participants and the lack of knowledge of 

factory visit participants against the potential hazards in the company and the way to 

control could cause unsafe actions. One way to prevent unsafe acts of factory visit 

participants is by effective communication to deliver safety induction. The aim of this 

research was to determine the relations of communication effectiveness in safety 

induction and safety behavior of factory visit participants. 
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Methods : Analytical survey method with cross sectional approach was used in this 

research. The sample of this research were 66 respondents and the data were collected 

by using questionnaire. The independent variables were communication effectiveness 

and the dependent variable were safe behavior. Research data was analyzed 

quantitatively with contingency coefficient test. 

Result : Based on the result of contingency coefficient test, the value was p 0,000 (p 

<0.05) shown that there were a significant correlation between communication 

effectiveness in safety induction towards safe behavior of factory visit participants with 

strong moderate relationship (r = 0.406). The correlation were positive means the 

higher the effectiveness of communication in the safety induction, the higher the safe 

behavior of factory visit participants. 

Conclusion : There was a correlation between communication effectiveness in safety 

induction towards safe behavior of factory visit participants. 
 

Keywords : Communication Effectiveness, Safety Behavior 

 

Pendahuluan 

PT XYZ Semarang telah mendapatkan bendera emas dalam penerapan SMK3 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Perusahaan terus berupaya 

meningkatkan program kerja terkait SMK3 agar dapat mempertahankan pencapaian 

tersebut. Salah satu program kerja terkait SMK3 yang dilakukan perusahaan adalah 

upaya peningkatan safety induction pada peserta factory visit di perusahaan.  

Safety induction merupakan salah satu bentuk komunikasi K3 di tempat kerja. 

Komunikasi K3 merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

Kecelakaan kerja dapat diakibatkan oleh tindakan tidak aman (unsafe action) maupun 

kondisi tidak aman (unsafe conditon). Penyebab kecelakaan 85% bersumber kepada 

faktor manusia yang dikarenakan tindakan tidak aman[1]. 

Program “factory visit” atau kunjungan pabrik PT XYZ Semarang ditujukan 

untuk masyarakat umum, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai orang tua. Peserta 

factory visit tersebut tentunya belum begitu mengetahui mengenai potensi-potensi 

bahaya di perusahaan dan cara pengendaliaanya.  

Intensitas kedatangan peserta factory visit termasuk dalam kategori sering, karena 

hampir setiap hari kerja PT XYZ Semarang menerima peserta factory visit. Setiap 

harinya terdapat satu sampai dua kelompok peserta factory visit. Satu kelompok terdiri 

dari 40 sampai 150 orang. 

Banyaknya pengunjung dari peserta factory visit dan kurangnya pengetahuan 

peserta factory visit terhadap potensi bahaya di perusahaan beserta cara 

pengendaliannya, dapat menimbulkan tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman dapat 

meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja.  

Maka dari itu, peserta factory visit harus mendapatkan dan memahami materi 

safety induction. Safety induction bertujuan untuk mengkomunikasikan bahaya-bahaya 

yang dapat terjadi selama pekerjaan/kunjungan berlangsung beserta tindakan 

pengendaliannya. Supaya peserta factory visit dapat memahami isi materi safety 

induction sesuai apa yang disampaikan oleh petugas safety induction, diperlukan adanya 

komunikasi yang efektif dalam penyampaian safety induction. Komunikasi efektif yaitu 

komunikasi yang berhasil mencapai tujuan tertentu, mengesankan dan dapat mengubah 

sikap (attitude change) pihak komunikan[2]. 
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Sehingga apabila komunikasi semakin efektif dalam penyampaian safety 

induction, maka akan semakin terbentuk perilaku aman pada peserta factory visit. 

Terbentuknya perilaku aman pada peserta factory visit dapat mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja.  

Survei awal yang dilakukan pada 5 responden menggunakan kuesioner dalam 

penelitian ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas komunikasi dalam safety 

induction maka semakin tinggi perilaku aman peserta factory visit. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan efektivitas komunikasi dalam safety 

induction terhadap perilaku aman peserta factory visit di PT XYZ Semarang. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan cross 

sectional dimana data yang termasuk variabel bebas atau risiko dan variabel terikat atau 

akibat, dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan[3]. Sampel penelitian ini sebanyak 66 

responden.  

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu efektivitas komunikasi dan variabel 

terikat yaitu perilaku aman. Variabel-variabel tersebut diukur menggunakan kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang 

menggunakan model skala likert dan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Skala 

likert digunakan untuk mengukur pendapat, sikap dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Kategori jawaban dalam skala likert 

yang digunakan yaitu:  

"Sangat Setuju" : Skor jawaban 4 

"Setuju"  : Skor jawaban 3 

"Kurang Setuju" : Skor jawaban 2 

"Tidak Setuju"  : Skor jawaban 1 

Pengkategorian jawaban responden terhadap pernyataan mengenai efektivitas 

komunikasi dibagi menjadi dua kategori yaitu efektif dan tidak efektif. Pengkategorian 

jawaban responden terhadap pernyataan mengenai perilaku aman dibagi menjadi dua 

kategori juga yaitu aman dan tidak aman. Penentuan kategori tersebut berdasarkan 

jumlah skor jawaban responden terhadap pernyataan mengenai masing-masing variabel 

dalam kuesioner. Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dengan uji koefisien 

kontingensi. 

 

Hasil 

Karakteristik responden 

Gambaran karakteristik responden menurut tingkatan umur di PT XYZ Semarang, 

dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini : 

Tabel 1.  Gambaran Karakteristik Responden Menurut Tingkatan Umur di PT XYZ 

Semarang Tahun 2017 

Tingkatan Umur N % 

Remaja (12-25 tahun) 48 73,0 

Dewasa (26-lebih dari 65 tahun) 18 27,0 

Total 66 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data oleh peneliti, Juni 2017 
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Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa responden kategori remaja lebih 

banyak daripada dewasa. Sedangkan gambaran karakteristik responden menurut jenis 

kelamin di PT XYZ Semarang, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini : 

 

Tabel 2.  Gambaran Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin di PT XYZ 

Semarang Tahun 2017 

Jenis Kelamin N % 

Laki-Laki 7 11,0 

Perempuan 59 89,0 

Total 66 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data oleh peneliti, Juni 2017 

 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin perempuan 

lebih banyak daripada laki-laki. 

 

Analisis Variabel Efektivitas Komunikasi 

Gambaran efektivitas komunikasi dalam safety induction menurut responden di 

PT XYZ Semarang, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini : 

Tabel 3. Gambaran Efektivitas Komunikasi dalam Safety Induction Menurut Responden 

di PT XYZ Semarang Tahun 2017 

Efektivitas Komunikasi n  % 

Efektif 57 86,0 

Tidak Efektif 9 14,0 

Total 66 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data oleh peneliti, Juni 2017 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa responden yang berpersepsi 

komunikasi dalam safety induction sudah efektif lebih banyak daripada responden yang 

berpersepsi komunikasi dalam safety induction tidak efektif. Selain itu, berdasarkan 

jawaban terbanyak responden terhadap setiap pernyataan dari variabel efektivitas 

komunikasi yang menyatakan setuju membuktikan bahwa efektivitas komunikasi dalam 

safety induction pada para peserta factory visit di PT XYZ Semarang termasuk dalam 

kategori komunikasi yang sudah efektif. 

 

Analisis Variabel Perilaku Aman 

Gambaran perilaku aman peserta factory visit di PT XYZ Semarang, dapat dilihat 

pada tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Gambaran Perilaku Aman Peserta Factory Visit di PT XYZ Semarang Tahun 

2017 

Perilaku Aman n % 

Aman 64 97,0 

Tidak Aman 2 3,0 

Total 66 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data oleh peneliti, Juni 2017 
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Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa responden dengan persepsi 

berperilaku aman lebih banyak daripada responden dengan persepsi berperilaku tidak 

aman. Selain itu berdasarkan jawaban terbanyak responden terhadap setiap pernyataan 

dari variabel perilaku aman yang menyatakan sangat setuju dan setuju, membuktikan 

bahwa perilaku para peserta factory visit termasuk dalam kategori aman. 

 

Analisis Uji Koefisien Kontingensi Hubungan Efektivitas Komunikasi terhadap 

Perilaku Aman 

Hasil uji statistik dengan koefisien kontingensi untuk mengetahui hubungan 

efektivitas komunikasi dalam safety induction terhadap perilaku aman peserta factory 

visit di PT XYZ Semarang, dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini : 

Tabel 5.  Hubungan Efektivitas Komunikasi dalam Safety Induction Terhadap Perilaku 

Aman Peserta Factory Visit di PT XYZ Semarang 

  Perilaku Aman 
Koefisien 

Korelasi (r) 
Nilai p   Aman 

(%) 

Tidak  

Aman (%) 

Efektivitas 

Komunikasi 

Efektif 57 (100,0) 0 (0,0) 0,406 0,000 

 Tidak 

Efektif 

7 (77,8) 2 (22,2)   

Total  64 (97,0) 2 (3,0)   

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, Juni 2017 

 

Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh nilai p 0,000 (nilai p < 0,05) yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara efektivitas komunikasi 

dalam safety induction terhadap perilaku aman peserta factory visit. Koefisien korelasi 

sebesar 0,406 menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi sedang. Korelasi 

positif berarti semakin tinggi efektivitas komunikasi dalam safety induction maka 

semakin tinggi perilaku aman peserta factory visit. 

Sementara itu, hasil analisis hubungan efektivitas komunikasi dalam safety 

induction terhadap perilaku aman peserta factory visit diketahui bahwa responden yang 

mempunyai komunikasi efektif dan berperilaku aman sebanyak 57 orang (100%) lebih 

banyak daripada responden yang mempunyai komunikasi efektif namun berperilaku 

tidak aman. 

 

Analisis Uji Koefisien Kontingensi Analisis Hubungan Umur terhadap Perilaku 

Aman 

Hasil uji statistik dengan koefisien kontingensi untuk mengetahui hubungan umur 

terhadap perilaku aman peserta factory visit di PT XYZ Semarang, dapat dilihat pada 

tabel 6 di bawah ini : 
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Tabel 6. Hubungan Umur Terhadap Perilaku Aman Peserta Factory Visit di PT XYZ 

Semarang 

  Perilaku Aman 
Koefisien 

Korelasi (r) 
Nilai p   Aman 

(%) 

Tidak  

Aman (%) 

Umur Remaja 46 (95,8) 2 (4,2) 0,108 0,379 

 Dewasa 18 (100,0) 0 (0,0)   

Total  64 (97,0) 2 (3,0)   

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, Juni 2017 

 

Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh nilai p 0,379 (nilai p > 0,05) yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur terhadap 

perilaku aman peserta factory visit. Koefisien korelasi sebesar 0,108 menunjukkan 

korelasi positif dengan kekuatan korelasi sangat lemah dan tidak bermakna secara 

klinis. 

Sementara itu, hasil analisis hubungan umur terhadap perilaku aman peserta 

factory visit dapat diketahui bahwa responden yang berperilaku tidak aman hanya 

terdapat pada usia remaja yaitu sebanyak 2 orang (4,2%).  

 

Analisis Uji Koefisien Kontingensi Analisis Hubungan Jenis Kelamin terhadap 

Perilaku Aman 

Hasil uji statistik dengan koefisien kontingensi untuk mengetahui hubungan jenis 

kelamin terhadap perilaku aman peserta factory visit di PT XYZ Semarang, dapat dilihat 

pada tabel 7 di bawah ini : 

Tabel 7. Hubungan Jenis Kelamin Terhadap Perilaku Aman Peserta Factory Visit di PT 

XYZ Semarang 

  Perilaku Aman 
Koefisien 

Korelasi (r) 
Nilai p   

Aman (%) 
Tidak  

Aman (%) 

Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 5 (71,4) 2 (28,6) 0,457 0,000 

 Perempuan 59(100,0) 0 (0,0)   

Total  64 (97,0) 2 (3,0)   

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, Juni 2017 

 

Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh nilai p 0,000 (nilai p < 0,05) yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin terhadap 

perilaku aman peserta factory visit. Koefisien korelasi sebesar 0,457 menunjukkan 

korelasi positif dengan kekuatan korelasi sedang.  

Sementara itu, hasil analisis hubungan jenis kelamin terhadap perilaku aman 

peserta factory visit diketahui bahwa responden yang berperilaku tidak aman hanya 

pada responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 2 orang (28,6%). 
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Pembahasan 

Hubungan Efektivitas Komunikasi terhadap Perilaku Aman 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan koefisien kontingensi diperoleh nilai p 0,000 

(nilai p < 0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara 

statistik antara efektivitas komunikasi dalam safety induction terhadap perilaku aman 

peserta factory visit. Koefisien korelasi sebesar 0,406 menunjukkan korelasi positif 

dengan kekuatan korelasi sedang. Korelasi positif berarti semakin tinggi efektivitas 

komunikasi dalam safety induction maka semakin tinggi perilaku aman peserta factory 

visit. 

Hasil uji statistik tersebut sejalan dengan pendapat Walter Lippman dalam 

Effendy mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang 

berusaha memilih cara yang tepat, supaya gambaran dalam benak dan isi kesadaran dari 

pihak komunikator dapat dimengerti, diterima bahkan dilakukan oleh pihak 

komunikan[4]. Komunikasi yang efektif ditandai dengan munculnya pengertian, 

menimbulkan kesenangan, meningkatkan hubungan sosial yang lebih baik, 

mempengaruhi sikap dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan/perbuatan[5]. 

Berdasarkan hasil analisis hubungan efektivitas komunikasi dalam safety 

induction terhadap perilaku aman peserta factory visit, diketahui bahwa responden yang 

mempunyai komunikasi efektif dan berperilaku aman sebanyak 57 orang (100%) lebih 

banyak daripada responden yang mempunyai komunikasi efektif namun berperilaku 

tidak aman. Hasil analisis tersebut sejalan dengan pernyataan pendapat Green yang 

mengatakan bahwa salah satu faktor dasar yang mempengaruhi perilaku individu adalah 

komunikasi[6]. 

Pernyataan-pernyataan di atas didukung dengan hasil penelitian Suyono dan 

Nawawinetu yang menerangkan bahwa hasil uji statistik antara variabel komunikasi 

dengan perilaku K3 di PT Dok dan Perkapalan Surabaya unit hull construction 

menunjukkan adanya hubungan diantara kedua variabel, dengan nilai koefisien 

kontingensi (C) sebesar 0,414[7]. Hal tersebut berarti bahwa terdapat hubungan yang 

kuat antara variabel komunikasi dengan perilaku K3. Sehingga semakin baik 

komunikasi K3 yang dilakukan, maka semakin baik pula perilaku keselamatan kerja.  

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Listiani, Faisya dan Camelia diperoleh 

nilai p value = 0,019 dari hasil uji statistik dengan Chi Square[8]. Hal tersebut berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi dengan perilaku aman pekerja 

galangan di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Palembang periode 

Oktober tahun 2012. 

 

Hubungan Umur terhadap Perilaku Aman 

Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh nilai p 0,379 (nilai p > 0,05) yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur terhadap 

perilaku aman peserta factory visit. Berdasarkan hasil analisis hubungan umur terhadap 

perilaku aman peserta factory visit, dapat diketahui bahwa responden yang berperilaku 

tidak aman hanya terdapat pada usia remaja yaitu sebanyak 2 orang (4,2%). 

Hasil analisis tersebut sejalan dengan pendapat Pratama yang mengemukakan 

bahwa seseorang dengan usia lebih muda secara psikologi akan cenderung lebih cepat, 

agresif, tergesa-gesa dan terburu-buru dalam bekerja, sehingga cenderung melakukan 

tindakan tidak aman (unsafe action) yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja[9]. 
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Hal tersebut dapat terjadi karena usia dapat mempengaruhi unsafe action, meskipun 

masih ada beberapa faktor lain yang mendominasi timbulnya unsafe action tersebut. 

 

Hubungan Jenis Kelamin terhadap Perilaku Aman 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan koefisien kontingensi diperoleh nilai p 0,000 

(nilai p < 0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara 

statistik antara jenis kelamin terhadap perilaku aman peserta factory visit. Koefisien 

korelasi sebesar 0,457 menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi sedang.  

Berdasarkan hasil analisis hubungan jenis kelamin terhadap perilaku aman peserta 

factory visit diketahui bahwa responden yang berperilaku tidak aman hanya pada 

responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 2 orang (28,6%). 

Hasil analisis tersebut sejalan dengan pendapat Kartono yang mengemukakan 

bahwa pelanggaran lebih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan[10]. Hal ini 

dikarenakan laki-laki mempunyai sifat agresif dan cenderung lebih berani mengambil 

risiko, sehingga laki-laki lebih berani untuk melakukan pelanggaran daripada 

perempuan. Menurut pendapat Anderson dkk dalam Baron menyatakan bahwa laki-laki 

lebih agresif, bermotivasi dan cenderung lebih berani mengambil risiko daripada 

perempuan[11]. 

Sejalan juga dengan pendapat John Williams dalam Walgito bahwa terdapat 

perbedaan sifat antara laki-laki dengan perempuan sesuai hasil surveinya di 25 negara. 

Perempuan tampak “secara alami” penuh kasih sayang, lembut, sensitif dan simpatik, 

sedangkan laki-laki memiliki sifat agresif, berani, bebas dan suka berpetualang[12]. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara efektivitas komunikasi dalam safety induction terhadap perilaku aman 

peserta factory visit di PT XYZ Semarang dengan diperoleh nilai p 0,000 (nilai p < 

0,05) menggunakan uji koefisien kontingensi. Koefisien korelasi sebesar 0,406 yang 

menunjukkan korelasi bersifat positif dengan kekuatan korelasi sedang. Korelasi positif 

berarti semakin tinggi efektivitas komunikasi dalam safety induction maka semakin 

tinggi perilaku aman peserta factory visit. 
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ABSTRAK 
One health merupakan upaya kolaboratif dari berbagai disiplin yang bekerja di tingkat 

lokal, nasional, dan global untuk mencapai kesehatan yang optimal untuk manusia, 

hewan, dan lingkungan. bersifat saling bergantung satu sama lain atau interdependen, 

dan tenaga profesional yang bekerja dalam area tersebut akan dapat memberikan 

pelayanan terbaik dengan saling berkolaborasi untuk mencapai pemahaman yang lebih 

baik mengenai semua faktor yang terlibat dalam penyebaran penyakit, kesehatan 

ekosistem, serta kemunculan patogen baru dan agen zoonotik, juga kontaminan dan 

toksin lingkungan yag dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas substansial, serta 

berdampak pada pertumbuhan sosioekonomik, termasuk pada negara berkembang. 

Tujuan Penelitian untuk  mengetahui kontribusi para  akademisi dalam program 

mewujudkan konsep one health dengan merelasikan pendidikan kedokteran dan 

kedokteran hewan. Metode penelitian: Jenis penelitian kualitatif dengan metode 

pengumpulan data menggunakan angket dengan jumlah 1000 responden dari seluruh 

mahasiswa fakultas ke dokteran dan mahasiswa kedokteran hewan di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukan 99% responden mengatakan setuju diperlukannya 

menngintegrasikanya sistem relasi pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran 

hewan dengan berbagai pertimbangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

diperlukannya mengintegrasikan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran dalam  

upaya mewujudkan konsep one health 

 

Kata kunci : Dokter, Dokter Hewan, One Health, Pendidikan. 

 

ABSTRACT 
One health is a collaborative effort of various disciplines working at the local, national, 

and global levels to achieve optimal health for humans, animals, and the environment. 

Mutually beneficial to each other or interdependent, and professionals working in this 

area will be able to provide the best service by collaborating to achieve a better 

understanding of all the factors involved in the spread of disease, ecosystem health, and 

the emergence of  new pathogens and zoonotic agents, Also environmental 

contaminants and toxins may cause substantial morbidity and mortality, as well as 

impacts on socioeconomic growth, including in developing countries. The purpose of 

the study was to determine the contribution of academicians in the program to realize 
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the concept of one health by relating medical and veterinary education. Research 

method: The type of qualitative research with data using a questionnaire with the 

number of 1000 respondents from all medical  students and veterinary students in 

Indonesia. The results showed 99% of respondents said agreeing the need 

menngintegrasikanya medical education relation system with various considerations. 

This is the device it needs 

Keywords : Doctor, Veterinary, One Health, Education. 

 

Pendahuluan 

One  Health merupakan upaya kolaboratif dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja 

di tingkat lokal, nasional, dan global untuk mencapai kesehatan yang optimal untuk 

manusia, hewan, dan lingkungan. Menurut American Veterinary Medical Association 

pada tahun 2008, One Health merupakan upaya integratif dari berbagai disiplin yang 

bekerja di tingkat lokal, nasional, dan global untuk mencapai kesehatan optimal untuk 

manusia, hewan, dan lingkungan1. Menyadari bahwa aspek kesehatan sangat  

dipengaruhi oleh berbagai bidang penting yaitu kesehatan manusia, hewan, dan 

lingkungan/ekosistem bersifat saling berhubungan satu sama lain, tenaga profesional 

yang bekerja dalam bidang tersebut memberikan peranan peting untuk dapat 

memberikan pelayanan,penanganan dan proses pemantauan terbaik dengan saling 

berkolaborasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai semua faktor yang 

terlibat dalam penyebaran penyakit, kesehatan ekosistem, serta kemunculan patogen 

baru, cemaran toksin dan penyakit zoonosis yang menimbulkan kerugian sosioekonomi.  

Menurut kementrian koordinator pembangunan manusia dan budaya tahun 2014, 

Dunia mengalami peningkatan ancaman penyakit menular baru atau dikenal dengan 

emerging infectious diseases (EID) yang 70% bersifat zoonosis atau menular dari 

hewan ke manusia. Antraks, toxoplasma, flu burung dan trypanosomiasis merupakan 

salah salah satu kelompok wabah penyakit menular berbahaya yang selalu muncul 

setiap tahun di dunia (Re-emerging diseases) terutama di negara-negara Asia, Afrika 

dan Amerika latin2,3,4. Wabah dari EID menimbulkan dampak multi aspek dan banyak 

korban jiwa akibat ketidaksiapan sistem untuk bersinergi. Hal ini membutuhkan sutau 

kesiapan untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas emerging infection desease 

(EID). Profesi Kedokteran Hewan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pengabdiannyakepada masyarakat, Bangsa dan Negara dengan motto, "Manusya Mriga 

Satwa Sewaka" (mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan) memiliki 

peranan penting dalam mewujudkan konsep one health. Dokter hewan memiliki 

peranan dalam manajemen kesehatan hewan dengan mewujudkan suatu lingkungan 

yang sehat berasal dari pola asuh terhadap lingkungan itu sendiri begitupun sebaliknya. 

Profesi Dokter Hewan dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdiannya 

kepada masyarakat, Bangsa dan Negara dengan motto, "Manusya Mriga Satwa Sewaka" 

(mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan) memiliki peranan 

penting dalam mewujudkan konsep one health. Dokter hewan memiliki peranan dalam 

manajemen kesehatan hewan dengan mewujudkan suatu lingkungan yang sehat berasal 

dari pola asuh terhadap lingkungan itu sendiri begitupun sebaliknya. Profesi Dokter 

Sebagai klinisi, seorang dokter harus memiliki kecurigaan terhadap pertambahan angka 

kejadian penyakit tertentu, juga karakteristik berbagai penyakit yang relatif baru yang 

terkait dengan bahan biologi atau agen infeksi patogen juga manifestasi klinis yang 
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meragukan dan tidak biasa. Dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman/bahaya 

menurut Sudarmono pada tahun 2015 seorang dokter juga harus mampu bekerja sama 

dengan pemerintah ataupun berbagai disiplin ilmu kesehatan lain untuk menangulangi 

terjadinya wabah penyakit menular5. Dengan latar belakang uraian di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah kesiapan mahasiswa fakultas 

kedoktran dan kedokteran hewan dalam upaya mewujudkan konsep one health dengan 

mengintegrasikan sistem pendidikan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena dalam 

pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang 

diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat6.  

 

Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan angket atau 

kuesioner angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir 

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang 

atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang 

diperlukan oleh peneliti7. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer, daftar 

pertanyaannya dibuat secara  berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda 

(multiple choice questions) dan pertanyaan terbuka (open question). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi  konsep one health dengan 

mengintegrasikan sistem pendidikan dari responden. 

 

Populasi dan sampel 

Populasi yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah Mahasiswa 

fakultas kedokteran dan kedokteran hewan diseluruh perguruan tinggi negeri dan swasta 

yang tersebar di Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 1000 angket/kuesioner 

online disebar secara acak menggunakan  media sosial. 

 

Variabel 

Variabel yang digunakan dari penelitian ini adalah jawaban dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Jawaban S (setuju) 

2. Jawaban TS (tidak setuju)  

3. Jawaban R (ragu-ragu) 
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Hasil dan Pembahasan 

 

 
 

Grafik 1. Jumlah jawaban responden mahasiswa FKH di Indonesia 

 

Keterangan Grafik :  Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang setuju. 

   Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang tidak setuju.

   Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang ragu-ragu. 

    

 
 

Grafik 2. Jumlah jawaban responden mahasiswa FK di Indonesia 

 

Keterangan Grafik :  Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang setuju. 

    Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang tidak setuju. 

    Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang ragu-ragu. 

     

Dari grafik dapat dilihat jumlah responden dengan jawaban setuju sebanyak 

±90%, tidak setuju (6,9%) dan ragu-ragu (3,2%). Pada dasarnya mahasiswa dari 

Fakultas Kedokteran dan Kedokteran hewan di Indonesia mulai menyadari bahwa 

perlunya berkolaborasi didalam bidang kesehatan, terutama untuk mencapai 

pemahaman yang lebih baik mengenai semua faktor yang terlibat dalam penyebaran 
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penyakit menular dari hewan kemanusia maupun sebaliknya (zoonosis). One health 

merupakan sebuah paradigma tentang cara berpikir mengenai hubungan manusia dan 

binatang yang saling mempengaruhi satu sama lain8. One health bukan merupakan 

konsep yang baru. Sejarah konsep ini terbentuk dimulai pada saat zaman Albertert 

Calmatte (1863-1933) seorang dokter ahli bakteriologi dan kanker prancis bersama 

Jean-marie Camille seorang dokter hewan prancis yang mengembangkan vaksin  BCG9. 

Suatu dalam upaya untuk mewujudkannya kosep tersebut diperlukanya suatu kolaborasi 

dan tujuan yang disepakati bersama terutatama untuk pencegahan, penangulangan serta 

pengendalian patogen baru diantaranya Ebola, SARS,avian influenza dan WNV10. 

Upaya mendukung konsep one healthsalah satunya adalah mengintegrasikan sistem 

pendidikan dari suatu disiplin ilmu yang berbeda menjadi suatu kesatuan dalam 

mendukung konsep ini yaitu relasi antara pendidikan perguruan tinggi kedokteran dan 

kedokteran hewan. Upaya ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan komunikasi lintas 

disiplin dalam berbagai kesempatan, baik itu seminar, kolaborasi dalam penulisan 

jurnal, kuliah (pertukaran dosen) maupun dalam diskusi lainnya dibidang kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat. Kedua disiplin ilmu ini memiliki fungsi mempelajari 

penyakit yang memiliki kemampuan penularan antara spesies (zoonosis) dan surveilans 

dengan sistem pengendalian, pencegahan dan pemberantasan yang terintegrasi. Dengan 

adanya gagasan ini diharapkan akan mendorong dan memacu kerjasama baik dibidang 

perbandingan penelitian maupun dalam dunia pendidikan. Selain itu hubungan relasi  

akan semakin lebih erat antara akademisi industri obat dan pemerintahan untuk 

mengembangkan konsep dan metode diagnosa dan pengobatan denagan metode baru 

yang lebih efektif untuk pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular 

antar spesies (zoonosis) sekaligus mengedukasi dan memberikan informasi terhadap 

para pemimpin politik dan publik. Mengedepankan konsep one health akan membentuk 

suatu kemitraan yang kuat dalam kedua disiplin ilmu dalam mengurus kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat dibindang zoonotik dan re-emerging desease. Banyaknya 

edukasi yang dapat digunakan oleh kedua pihak disiplin ilmu yang berberbeda dalam 

membentuk suatu kombinasi dalam memerangi penyakit zoonotik dan re-emerging 

desease, sehingga komunikasi antara dokter dan dokter hewan berjalan dengan baik. 

Poin-poin yang dapat mendukung konsep one health adalah sebagai berikut8:  

 Meningkatkan kolaborasi antara semua ilmu kesehatan khususnya antara profesi 

kedokteran hewan dan manusia. 

  Membuat komunikasi lintas disiplin dalam bentuk jurnal ilmiah, konferensi dan 

pelatihan profesional lainya yang berkaitan dengan dunia kesehatan. 

 Meningkatakan penelitian dan pengawasan penyakit zoonosis yang berkembang. 

 Mempublikasi penelitian tentang penyakit lintas spesies (zoonotik), transmisi, 

integrasi sistem survailans dan kontrol penyakit manusia dan hewan. 

 Mengintegerasikan sistem pendidikan diantara sekolah kedokteran dan kedokteran 

hewan. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diperlukanya integrasi sistem 

pendidikan kedokteran dan kedokteran hewan untuk mewujudkan konsep one health di 

Indonesia. 
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Saran 

Saran dari peneliti adalah : 

1. Diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai parameter lain dalam mewujudkan 

konsep one health dalam bidang pendidikan 

2. Diperlukannya penelitian mengenai mewujudkan konsep one health dalam subjek 

bidang ilmu kesehatan yang lain. 
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ABSTRAK 

Higiene industri merupakan salah satu antisipasi untuk mencegah potensi-potensi 

bahaya yang bisa mengganggu jalannya produksi perusahaan juga berkaitan dengan 

keselamatan dan kesehatan pekerja. Abon patma adalah salah satu industri yang 

bergerak dalam produksi abon yang produksinya masih menggunakan cara 

konvensional. Potensi-potensi bahaya di dalam abon patma tidak terlalu diperhatikan 

sehingga bisa menjadi ancaman bagi pekerja dan produksi. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menggambarkan higiene industri di industri abon patma. Metode 

penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan ada 3 

jenis potensi bahaya yakni; biologi, fisika, dan kimia, serta perilaku dari pekerja. 

Ketidaktahuan tentang GMP dan HACCP membuat perusahaan tidak mengindahkan 

tentang potensi-potensi bahaya tersebut. Adanya gangguan dianggap tidak terlalu 

mengganggu pekerja, karena sudah menjadi kebiasaan. Kesimpulan dari penelitiani ini 

adalah abon patma belum menerapkan higiene industri dengan baik dan perlu adanya 

program GMP berdasar HACCP. 

Kata kunci : Abon, GMP, HCCP, Higiene-industri. 

 

ABSTRACT 

Industrial hygiene is one of the anticipations to prevent potential hazards that could 

disrupt the production of the company also related to the safety and health of workers. 

Abon Patma is one of the industries that is engaged in the production of abon whose 

production is still using conventional way. The potential hazard within abon 

productions are not overly noticed so that it can be a threat to workers and production. 

The aim of this research is to describe the industrial hygiene in the Abon Patma 

industry. Research method by observation and interview. The results showed there are 

3 types of potential hazards; biology, physics, and chemistry, as well as the behavior of 

workers. Ignorance about GMP and HACCP makes the company ignore the potential 

hazards. The existence of interference is considered not too disturbing workers, 

because it has become a habit. The conclusion of this research is that Abon Patma has 

not applied industrial hygiene well and need a GMP program based on HACCP.   

Keywords : Abon, GMP, HACCP, Industial-hygiene. 

 

Pendahuluan 

Industri yang ideal adalah industri yang memiliki tingkat efisiensi dan 

produktifitas yang tinggi untuk menghasilkan produk yang optimal. Untuk mencapai 
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tujuan tersebut dibutuhkan banyak faktor pendukung terutama berkaitan dengan SDM-

nya (Sumber Daya Manusia), salah satunya adalah higiene industri.  Menurut Ramdan 

pada tahun 2013, higiene industri adalah spesialisasi ilmu higiene beserta praktiknya 

yang dengan mengadakan penilaian terhadap faktor-faktor penyebab penyakit kualitatif 

dan kuantitatif dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran yang 

hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif kepada lingkungannya tersebut 

serta bila perlu pencegahan, agar pekerja dan masyarakat sekitar suatu perusahaan 

terhindar dari bahaya akibat kerja1. 

Dalam higiene industri dikenal adanya tekanan lingkungan yang dibagi menjadi 4 

kategori, yaitu; bahaya kimia, bahaya fisika, bahaya biologi, dan bahaya ergonomi. 

Potensi-potensi bahaya tersebut bisa menyebabkan ketidaknyamanan pekerja bahkan 

menjadi penyebab kecelakaan kerja yang bisa berakibat fatal. Untuk meminimalkan 

atau meniadakan potensi bahaya tersebut, higiene industri berperan penting sebagai 

instrumennya. Dengan adanya higiene industri yang baik maka pekerja dan 

lingkungannya akan terasa aman dan nyaman, sehingga tercapai efektifitas dan 

produktifitas yang dikehendaki. 

Abon Patma adalah salah satu industri rumah tangga yang memroduksi abon yang 

terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang-Jawa Tengah. Bahan baku utama dalam 

industri abon ini adalah daging sapi dan ayam yang sudah dipisahkan kulit dan 

tulangnya. Sebagai industri kecil, pemasaran produknya sudah menjangkau hampir 

seluruh area Jawa Tengah, sehingga ada rencana untuk dikembangkan lebih besar lagi 

kapasitas produksinya. Kendala yang dihadapi ini adalah, industri ini yang masih 

menggunakan cara lama dalam proses produksinya sehingga menimbulkan 

kekhawatiran berkaitan dengan kualitas produknya. 

Di dalam industri tersebut masih menggunakan dan menerapkan cara produksi 

yang konvensional, meskipun ada beberapa yang sudah dimodernisasi. Cara-cara 

konvensial yang digunakan dalam industri tersebut tidak lagi relevan dengan prinsip 

Good Manufacturing Practice (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP), sehingga menimbulkan potensi bahaya. Beberapa aktifitas yang masih 

menggunakan cara konvensional adalah; pekerja tidak mengenakan alat pelindung diri 

dalam ruangan produksi, tidak tersedianya alat-alat sanitasi, ruangan yang tidak didisain 

sebagai ruang produksi makanan dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk melihat gambaran higiene industri dalam industri Abon Patma.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan 

observasi dan wawancara dengan pekerja. Penelitian dilakukan di industri Abon Patma, 

Ambarawa, Kabupaten Semarang-Jawa Tengah pada bulan Juli – September 2016. 

 

Hasil 

Dari hasil obserbvasi diperoleh 3 potensi bahaya (tabel 1), yakni bahaya secara 

biologi, fisik, dan kimia. Potensi-potensi tersebut acap kali tidak disadari bahkan 

diabaikan oleh perusahaan, sehingga bisa menjadi ancaman baik bagi pekerja, produk, 

dan lingkungannya. 
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Tabel. 1 Potensi bahaya dalam industri Abon Patma 

Potensi bahaya Keterangan 

Biologi 

1. Kontaminasi mikroorganisme 

(Salmonella, Pseudomonas, E.Coli). 

2. Kontaminasi silang (satu peralatan 

yang digunakan pada proses yang 

berbeda). 

3. Hewan (lalat). 

Fisik 

1. Peralatan yang digunakan (tidak 

steril, berkarat, kotor, terkelupas). 

2. Terdapatnya barang-barang yang 

tidak digunakan dalam proses 

produksi (alat-alat bekas)  

3. Rambut yang terjatuh saat proses 

produksi. 

4. Serbuk kayu pembakaran yang 

terbawa oleh udara. 

5. Paparan asap tungku pembakaran 

Kimia 

1. Bahan kimia yang terdapat dalam 

proses produksi. 

2. Bahan kimia pembersih alat-alat 

produksi. 

3. Minyak yang digunakan berkali-kali. 

 

Pada tabel 2, berisi tentang personal higiene dari pekerja yang berada di ruang 

produksi Abon Patma. Pekerja yang melakukan aktifitas produksi tidak mengenal 

tentang konsep personal higiene, karena mereka merasa tidak ada masalah dengan apa 

yang mereka lakukan dari dulu sampai saat ini. 

 

Tabel 2. Gambaran personal higiene pekerka Abon Patma 

Personal higiene 

Abon patma Standar GMP 

Pakaian 

 Pakaian harian 

 Memakai sandal 

 Tidak mengenakan penutup kepala 

 Tidak mengenakan masker 

 Tidak mengenakan sarung tangan 

 

Seragam khusus 

 Seragam produksi yang higiene 

 Memakai sepatu tertutup 

 Memakai penutup kepala 

 Memakai masker (penutup 

mulut dan hidung) 

 Memakai sarung tangan 

Perilaku pekerja 

 Jarang mencuci tangan saat hendak 

kontak dengan produk 

 Merokok 

 Makan dan minum diruang kerja 

 Keluar masuk ruangan tanpa 

Personal higiene yang baik 

 Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan produk 

 Dilarang merokok 

 Dilarang makan atau minum 

dalam ruangan produksi 
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membersihkan diri  Mobilitas pekerja antar ruangan 

dibatasi dan harus melakukan 

personal higiene 

 

Pembahasan 

Abon sebagai salah satu olahan bahan pangan memiliki standar yang sudah 

ditetapkan. Standar untuk abon mengacu pada SNI 01-3707-1995. Di dalam standar 

tersebut ditungkan tentang baku mutu abon. Tidak semua produsen abon mengetahui 

apabila abon sudah ada SNI-nya. Ketidaktahuan tersebut menjadikan produksi abon 

juga tidak memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan 

higiene industri, Abon Patma memiliki ketidaksesuaian proses produksinya dengan SNI, 

sehingga bisa menjadi permasalahan berkaitan dengan penilian baku mutu produk. Ada 

3 kategori berkaitan dengan higiene industri yang perlu mendapatkan perhatian serius 

bagi Abon Patma, yakni; bahaya biologi, bahaya fisika, dan bahaya kimia. Potensi-

potensi bahaya tersebuat dimasukan dalam Critical Control Point (CCP) seperti 

ditunjukan pada gambar 1. 

 
Gambar1. Critical Control Poin pada alur produksi abon – Abon Patma.  
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Pada CCP1 terdapat pada proses penerimaan bahan baku berupa daging dan 

bumbu. CCP2 pada proses penyuwiran daging, CCP3 pencampuran bumbu, CCP4 

pendinginan, dan CCP5 pengemasan primer. 

 

Bahaya biologi 

Bahaya biologi adalah potensi bahaya yang bersumber dari mahluk hidup, seperti; 

manusia, hewan, jamur, bakteri, dan virus. Kerusakan yang disebabkan oleh agen 

biologi pada produk abon disebabkan oleh kontaminasi bakteri, terutama pada produk 

mentahnya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada kontaminan lain. 

Kerusakan utama daging disebakan oleh kuman/mikroorganisme, dimana 

kontaminasi pertama kali terjadi RPH Rumah Potong Hewan (RPH)2. Kontaminasi juga 

bisa berlangsung dengan cara kontak langsung pada permukaan yang tidak higienis, 

seperti; para pekerja, udara, distribusi, pengemasan, hingga penanganan. Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) mensyaratkan cemaran mikroorganisme pada daging sapi 

adalah 1×106 CFU/gr. 

Di industri Abon Patma, penerimaan daging sapi dan ayam dari RPH dilakukan 

pada pagi hari untuk selanjutnya di lakukan pencucian dan perebusan. Pada proses 

perebusan dilakukan pemanansan selama 8 – 12 jam dalam tungku. Pada proses ini, 

kemungkinan bakteri akan mati karena paparan suhu tinggi. Kontaminan pada daging 

biasanya adalah bakteri coliform dan Salmonela sp3. 

Usai perebusan proses selanjutnya adalah penyuwiran daging. Tujuan penyuwiran 

ini adalah untuk merobek-robek daging menjadi yang lebih kecil. Penyuwiran dilakukan 

secara manual yakni dengan menggunakan tangan. Pekerja acapkali tidak melakukan 

tindakan personal higiene seperti menyuci tangan atau mengenakan sarung tangan. 

Kondisi tangan pekerja yang tidak higiene menjadi vektor kontaminasi oleh 

mikroorganisme. Selain mikroorganisme, serangga seperti lalat juga menadi potensi 

bahaya. Terbukanya ruang produksi dengan lingkungan luar, menjadi jalan serangga 

untuk masuk dan keluar. Acapkali ditemukan lalat menghinggapi tumpukan daging. 

Lalat bisa menjadi vektor dalam kontaminasi mikrooganisme. 

Proses selanjutnya setalah penyuwiran adalah penambahan bumbu dan 

penggorengan. Daging sapi atau ayam akan digoreng dalam minyak mendidih selama 

45 – 90 menit. Selama proses penggorengan ini akan kembali mematikan 

mikroorganisme kontaminan. Usai digoreng, abon akan di tiriskan dan diperas dengan 

menggunakan mesin pemeras elektrik. Usai diperas abon yang sudah jadi akan 

didinginkan di atas meja. Abon yang telah didinginkan akan dilakukan penimbangan 

dan pengemasan (gambar 2). Pekerja tidak selalu melakukan personal higiene saat 

menyentuh produk jadi sebelum dikemas. Perilaku pekerja ini bisa menyebabkan 

kontaminan oleh agen biologis.  
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Gambar 2. Pekerja sedang mengaduk produk tanpa mengenakan sarung tangan, 

masker, dan penutup rambut. 

 

Cemaran mikroorganisme juga akan memberikan dampak bagi pekerja. Pekerja 

tidak samata-manta menjadi agen penularan mikrooganisme dari sumber ke produk, 

tetapi juga bisa terinfeksi. Mikroorganisme pencemar pada daging seperti coliform dan 

Salmonela sp adalah jenis bakteri patogen yang bisa mennggangu kesehatan manusia. 

Coliform akan menyebakan seseorang akan menderitan diare, sedangkan Salmonela sp 

akan menyebabkan sakit thypus. Apabila pekerja tidak benar-benar menerapkan 

personal higiene yang baik, akan sangat mudah terinfeksi dan akan menyebabkan 

kerugian dari kedua belah pihak, yakni pekerja dan perusahaan. 

 

Bahaya fisik 

Bahaya fisik juga ditemukan di industri Abon Patma. Peralatan produksi yang 

tidak standar mampu menjadi kontributor cemaran fisik bagi produk ataupun pekerja. 

Wadah-wadah untuk menampung daging rerata terbuat dari ember plastik hitam yang 

sisi dalam sudah banyak yang terkelupas akibat gesekan. Serpihan-serpihan ember 

tersebut akan menjadi pencemar bagi produk. Seharusnya wadah yang baik adalah tidak 

menimbulkan material cemaran sehingga produk tidak ada tambahan polutan. 

 
Gambar 3. Wadah tempat daging yang terbuat dari ember plastik yang sudah 

terkelupas. 

 

Pada tabel 2 diketahui bahwa pekerja tidak mengenakan pakaian yang aman saat 

di ruang produksi. Pekerja bisa menberikan kontribusi cemaran bagi produk berkaitan 

dengan pakaian yang mereka kenakan. Kepala yang tidak dilindungi bisa menjadi 

sumber polutan yakni jatuhnya rambut yang patah atau rontok. Kontaminasi ini bisa 

terjadi saat proses penerimaan daging, perebusan, penyuwiran, penggorengan, hingga  

pengemasan. 
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Potensi bahaya fisik adalah asap dan debu hasil pembakaran yang menggunakan 

tungku. Pekerja merasa terganggu dengan munculnya asap dan debu. Kendati muncul 

masalah ini, pekerja tidak membekali diri dengan alat pelindung diri seperti masker 

untuk menutup rongga mulut dan hidung. Terpaparnya asap ini bisa menyebabkan 

pekerja bisa mengalami iritasi bronkial, peradangan, peningkatan reaktifitas, 

mengurangi respon makrofag, dan menurunkan imunitas4. Asap dan debu juga bisa 

menyebabkan iritasi pada mata yang menyebkan mata iritasi (sindroma mata kering) 

yang ditandai dengan perih, berair, seperti ada pasir, lengket, gatal, pegal, merah, cepat 

merasa ngantuk, cepat lelah, dan dapat menjadi penurunan tajam penglihatan5. 

 

Bahaya kimia 

Penggunaan bahan-bahan kimia bisa menjadi salah satu cemaran tarhadap produk 

maupun pekerja yang melakukan aktifitas. Penggunaan bahan kimia yang digunakan 

sebagai bahan pembersih bisa menjadi potensi bahaya jika penggunannya tidak 

dikendalikan. Beberapa pekerja menggunakan cairan disinfektan untuk memberishkan 

ruang produksi dan alat-alat produksinya. Apabila tidak dilakukan pencucian dan 

pembilasan yang baik bisa menjadi pencemar bagi produk.  

Penggunaan minyak secara berulang untuk menggoreng daging dipraktikan untuk 

efisiensi. Penggunaan minyak goreng secara berulang tidak semata-mata untuk efisiensi, 

tetapi juga memberikan tambahan cita rasa yang enak untuk produk abon sebagai daya 

tariknya. Di sisi lain penggunaan minyak goreng secara berulang juga memberi dampak 

negatif yakni dapat memicu kanker, karena minyak bekas bersifat karsinogenik. 

Selama proses penggunaan, minyak goreng akan mengalami berbagai reaksi 

kimia, diantaranya hidrolisis, oksidasi, isomerasi, dan polimerasi6. Menurut Mariod 

dalam Ilmi et al pada tahun 2015, menyatakan pemanasan minyak goreng dengan suhu 

tingi dan digunakan secara berulang akan mengakibatkan minyak mengalami kerusakan 

karena adanya oksidasi yang mempu menghasilkan senyawa aldehida, keton, serta 

senyawa aromatis yang mempunyai bau tengik7. 

 

Perilaku pekerja 

Higiene industri akan mencerminak perilaku pekerja di lingkungan kerjanya. 

Industri Abon Patma yang masih menerapkan kinerja yang masih konvensional belum 

terlalu memerhatikan perilaku pekerja berkaitan dengan personal higiene (gambar 4). 

Perusahaan tidak menyediakan pakaian kerja, sehingga pekerja bebas mengenakan 

pakaian apa saja yang dianggap nyaman. Di sisi lain, GMP menekankan prasyarat 

pakaian yang aman dan nyaman bagi pekerja. Untuk industri makanan, jenis pakaian 

yang digunakan adalah yang berwarna terang, tertutup, dan nyaman dikenakan. Masa 

pemakaian hanya digunakan saat bekerja dalam ruangan saja untuk menghidarkan 

kontaminasi dengan lingkungan luar. 
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Gambar 4. Perilaku pekerja yang tidak mengenakan pakaian standar 

 

Perilaku yang tidak semestinya boleh dilakukan diruang produksi, seperti 

merokok, makan, dan minum adalah aktifitas yang dilarang. Asap rokok bisa 

mencemari udara ruangan yang membuat tidak nyaman bagi mereka yang menghirup 

asapnya. Aroma rokok juga akan memberikan rasanya tidak nyaman. Asap, abu dan 

aroma rokok bisa juga menjadi pencemar dari produk sehingga harus mutlak dihindari.  

Aktifitas makan dan minum di dalam ruang produksi juga menjadi potensi bahaya 

bagi pekrja. Di dalam ruang produksi terpapar beraneka macam cemaran biologis 

(bakteri), fisik (debu), kimia (disinfektan) yang berbahaya jika terinfeksi dalam tubuh 

melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi. Solusinya adalah larangan makan 

dan mimum di ruang produksi untuk menghidarkan pekerja dari bahaya terpapar 

polutan dan infeksi mikroorganisme. 

Jumlah pekerja yang terbatas acapkali mengharuskan melakukan pekerjaan yang 

beragam. Bergamanya pekerjaan mengakibatkan mobilitas antar ruangan memiliki 

frekuensi yang tinggi. Ruangan-ruangan produksi memiliki spesifikasi tersendiri, 

sehingga acapkali tidak diperhatikan oleh pekerja untuk melakukan persolan higiene 

terlebih dahulu. Cuci tangan adalah tindakan yang acakali diabaikan, dimana pekerja 

dari ruang penerinaan daging bisa masuk dalam ruang pengemasan dan memegang 

produk. Pekerja menjadi vektor dari bahan-bahan pencemar yang bisa menimbulkan 

bahaya. Untuk menghindari masuknya cemaran tersebut, seharusnya ada pembatasan 

mobilitas pekerja atau harus melakukan personal higiene terlebih dahulu. 

Dengan diterapkan higiene industri yang meliputi SDM (pekerja) dan 

lingkunganya akan menghindarkan pekerja, produk, dan lingkungannya dari potensi-

potensi bahaya yang ada. Higiene industri juga akan mendukung efisiensi dan 

produktifitas sehingga hasilnya akan menguntungkan bagi pekerka dan perusahaan. 

 

Kesimpulan 

Abon Patma masih menggunakan proses produksi yang konve nsional, sehingga 

belum menerapkan higiene industri. Ada 3 katergori  potensi bahaya yakni secara 

biologi, fisika, dan kimia. Keterbatasan pengetahuan, membuat pekerja juga tidak 

menyadari pentingnya personal higiene. Perlu dilakukan program GMP dan penerapan 

HACCP untuk menunjang K3 dan personal higiene. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) serta faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan K3 pada Laboratorium 

Food & Beverage pada The Wing Ed Hotel Politeknik Negeri Bali. Metode yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data mempergunakan teknik observasi, kuisoner dan wawancara. Subyek 

dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dianggap mampu memberikan informasi 

tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Laboratotium Kitchen di 

The Wing Ed Hotel. Subyek ditentukan dengan mempergunakan teknik purposive 

sampling. Subyek penelitian ini adalah 4 orang dosen, 4 orang pengelola hoteldan  4 

orang laboran serta 40 mahasiswa yang dianggap mengetahui penerapan K3. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 telah dilaksanakan pada laboratorium 

Kitchen di The Wing Ed Hotel yang merupakan laboratorium yang dipergunakan 

sebagai tempat praktek bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi di bidang 

pariwisata khususnya F&B. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya buku 

petunjuk kerja pada masing-masing section, adanya struktur organisasi pengelola, 

lingkungan Wing’s Ed Hotel (laboratorium) sudah memenuhi standar kerja serta 

peralatan pengamantan bahan sudah memadai. Akan tetapi tidak ditemui adanya Alat 

Pelindung Diri (APD), tidak tersedianya peralatan K3 serta sikap pengguna 

laboratorium (mahasiswa) masih memerlukan bimbingan. Hambatan dari penerapan 

K3 ini datang dari mahasiswa karena mahasiswa kurang memahami arti penting dari 

K3. Ini terlihat dari perilaku mahasiswa saat melakukan praktek karena belum adanya 

Standar Operating Procedure (SOP) serta tata tertib yang dapat dijadikan acuan pada 

saat akan melakukan praktek pada lab kitchen di The Wing Ed Hotel. Faktor 

lingkungan yang mempengaruhi yaitu belum adanya Alat Pelindung Diri (APD) serta 

peralatan K3 yang kurang mendukung, dan klinik kesehatan yang tempatnya jauh dari 

The Wing’s Ed Hotel. Upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan penerapan K3 

adalah dengan melengkapi Alat Pelindung Diri serta perlengkapan K3 lainnya serta 

menyusun SOP untuk masing-masing laboratorium sehingga mahasiswa memiliki 

pedoman dalam menerapkan K3. Dosen pengguna laboratorium harus menegur dan 

memberikan sanksi kepada mahasiswa yang berlaku tidak tertib dan menyalahi SOP K3 

serta melanggar tata tertib secara berulang-ulang. 

 

Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Laboratorium, Standar Operasional     

                    Prosedur (SOP) 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the implementation of Occupational Health and Safety 

(OHS) and the factors that inhibit the application of OHS at the kitchen Laboratory at 

The Wing Ed Hotel Polytechnic Bali. The method used in this research is descriptive 

qualitative method. Data collection techniques use observation techniques, 

questionnaires and interviews. Subjects in this study are all parties deemed able to 

provide information about the application of Occupational Health and Safety at the 

kitchen Laboratorium in The Wing Ed Hotel Subject is determined by using purposive 

sampling technique. The subjects of this study are 4 lecturers, 4 hotel managers and 4 

labors and 40 students who are considered to know the application of OHS. The results 

showed that the application of OHS has been implemented at the kitchen laboratory in 

The Wing Ed Hotel which is a laboratory that is used as a place of practice for students 

to improve the competence in the field of tourism, especially kitchen. This is indicated 

by the availability of manuals in each section, the organizational structure of the 

manager, the environment. The Wing's Ed Hotel (laboratory) already meets the 

standard work and additional safety equipment is adequate. However, no Personal 

Protective Equipment (PPE) is available, the unavailability of OHS equipment and the 

attitude of the laboratory user (student) still require guidance. Obstacles from the 

application of OHS comes from students because students do not understand the 

importance of OHS. This is seen from the behavior of students when practicing because 

there is no Standard Operating Procedure (SOP) and the rules that can be used as a 

reference when going to practice at the kitchen at The Wing Ed Hotel. Environmental 

factors that affect the lack of Personal Protective Equipment (PPE) and equipment OHS 

is less supportive, and health clinics far away from The Wing's Ed Hotel. Efforts made 

to streamline the OHS implementation is to equip Personal Protective Equipment and 

other OHS equipment and prepare SOP for each laboratory so that students have 

guidance in applying OHS. Lecturers of laboratory users should reprimand and impose 

sanctions on students who are not behaving in an orderly manner and violating the 

OHS SOP and breaking the rules repeatedly. 

 

Keywords : Occupational Health and Safety (OHS), Laboratory, Standard Operating  

                  Procedure (SOP) 

 

Pendahuluan 

Karyawan adalah sumber daya yang sangat berharga dan dominan disetiap 

perusahaan, merupakan salah satu faktor internal perusahaan yang berperan penting 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Karyawan di perhotelan, khususnya pada 

departemen Food and Beverage, adalah salah satu yang sangat besar risikonya 

mengalami kecelakaan kerja, karena kondisi lingkungan kerja yang licin dan sangat 

panas, yang mengakibatkan kehilangan konsentrasi karyawan itu sendiri dan dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja. Maka dari itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

karyawan wajib diterapkan oleh setiap perusahaan, agar para karyawan memiliki 

kesadaran akan arti penting Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya untuk 

diri sendiri akan tetapi juga untuk orang-orang yang berada di lingkungan kerja mereka. 

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam dunia pendidikan 

khususnya penerapannya dalam praktikum di laboratorium tidak jauh berbeda dengan 
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industri. Pada setiap laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan 

tanggungjawab semua pihak, karena setiap aktifitas kerja/praktek memiliki tujuan 

tersebut. Artinya tidak ada orang yang berharap untuk tidak sehat dan tidak selamat. 

Menurut Sinambela pada tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah 

suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, 

maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar organisasi atau tempat kerja tersebut, 

sehingga pegawai dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang dan motivasi yang 

tinggi. Adapun tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak 

keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup, menjamin 

keselamatan setiap orang lain ditempat kerja, dan meningkatkan produksi1. Tujuan lain 

adalah supaya setiap tenaga kerja mendapat jaminnan keselamatan dan kesehatan kerja 

baik secara fisik, sosial maupun psikologis, serta melindungi tenaga kerja pada saat 

bekerja2. Ada dua tujuan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menurut 

Rachmawati pada tahun 2008 yaitu: (1)  Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan 

tenaga kerja yang setinggi  tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau 

pekerja–pekerja bebas: dan (2)  Sebagai upaya pencegahaan dan pemberantasan 

penyakit dan kecelakaan kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, dan penningkatan 

kesehatan, dan gizi tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan 

produktivitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja, pelipatganda gairah dan 

kenikmatan kerja.  

Keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium/bengkel pada dasarnya 

menyangkut semua unsur yang terkait dengan fasilitas kerja/praktek di laboratorium 

maupun bengkel, baik subyek yang melakukan aktifitas kerja/praktek yaitu dosen dan 

mahasiswa, obyek (material) praktek maupun lingkungannya. Laboratorium kitchen 

merupakan salah satu laboratorium yang terdapat pada The Wing Ed Hotel yang 

dipergunakan oleh mahasiswa sebagai tempat untuk meningkatkan kompetensi 

khususnya dalam bidang pariwisata. Kitchen merupakan salah satu tempat yang paling 

berpotensi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Bagus Putu Sudiara pada tahun 2016 

mengatakan bahwa “kedudukan dapur dalam sebuah hotel : kitchen is a room or other 

space (as a wall area or special building) with facilities for cooking” dapat dikatakan 

bahwa sebuah dapur adalah suatu ruangan atau tempat khusus yang memiliki 

perlengkapan dan peralatan untuk mengolah makanan. Kitchen memegang peranan yang 

tak kalah penting dari departemen yang lain. Seorang juru masak harus mengetahui 

keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan makanan disamping pengetahuan tentang 

memasak. Karena keselamatan (safety) sangat menentukan produktifitas kerja 

seseorang. Kitchen merupakan bagian yang mengolah berbagai macam makanan untuk 

tamu, oleh sebab itu safety dan sanitasi harus terjaga dengan baik. Sihite mengatakan 

bahwa sanitasi merupakan suatu usaha pencegahan untuk membebaskan makanan dan 

minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu, merusak kesehatan, mulai dari 

minuman itu sebelum diproduksi3. Sedangkan  Azwar mengatakan bahwa sanitasi 

merupakan cara pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin 

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat4. 

Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dirancang spesifik untuk masing-

masing perusahaan sehingga tidak bisa sekedar meniru atau mengikuti arahan dan 

pedoman dari pihak lain5. Efektifitas program keselamatan dan kesehatan kerja sangat 

tergantung kepada komitmen dan keterlibatan semua pekerja. Nasution pada tahun 2015 



 
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 145 

 

mengatakan bahwa keterlibatan pekerja akan meningkatkan produktivitas. Pengertian 

kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja 

dengan perusahaan6. Hubungan kerja disini berarti bahwa kecelakaan terjadi karena 

akibat dari pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan7. Menurut W. Heinrich 

pada tahun 1930 dengan teori dominonya terjadinya kecelakaan kerja dapat menggunakan 

dua teori yang digolongkan atas: Pertama, tindakan tidak aman dari manusia (unsafe 

action) dan kedua, kondisi tidak aman (unsafe condition). Teori tersebut selanjutnya 

dikembangkan oleh Frank Bird yang menggolongkan atas sebab langsung (immediate 

cause) dan faktor dasar (basic cause). Fenomena yang terjadi, penerapapan K3 

dilaboratorium kitchen pada The Wing Ed Hotel sebagai laboratorium mahasiswa di 

Jurusan Pariwisata belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pada proses 

praktikum pada laboratorium ini penerapan K3 terlihat kurang tertib dan tidak safety. 

Ada beberapa ketentuan yang berkitan dengan penerapan K3 pada hotel edukasi ini 

belum dilaksanakan secara maksimal. Misalnya dalam praktek di kitchen mahasiswa 

belum menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap. Seperti tidak 

menggunakan sepatu safety yang dapat menyebabkan mahasiswa terpeleset ketika 

praktik di kitchen dan restauran. Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang 

mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi 

sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Adapun jenis-jenis dari 

alat pelindung diri yang wajib disediakan oleh perusahaan berupa : pelindung kepala, 

pelindung telinga, pelindung wajah, pelindung paru-paru, pelindung tangan, atau sarung 

tangan pelindung kaki, atau sepatu pengaman8. Pelindung seluruh tubuh, terbagi 

menjadi beberapa jenis yaitu pakaian bertekanan udara (pressurized suits), tali-temali 

pelindung (harness), baju/rompi yang terlihat di kegelapan (high-visibility), baju 

pelindung khusus, baju tahan panas, dan baju untuk segala cuaca. Ketidaktersediaan 

APD pada laboratorium kitchen membuat mahasiswa enggan membawa sendiri dari 

rumah. Seperti Apron, selop tangan, topi dan sepatu safety. Perilaku mahasiswa ketika 

melakukan praktek di lab kitchen juga sangat mempengaruhi penerapan K3 secara 

optimal. Salah satu penyebab tidak tertibnya perilaku mahasiswa karena belum adanya 

Standar Operating Procedure (SOP) K3 dan tata tertib K3 yang dapat dijadikan acuan 

menjalankan praktikum di laboratorium F&B.  

Sailendra menyatakan Standard Operating Procedure (SOP) merupakan panduan 

yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan 

berjalan dengan lancar9. Menurut Hartatik Standard Operating Procedure (SOP) adalah 

satu set instruksi tertulis yang digunakan untuk kegiatan rutin atau aktivitas yang 

berulang kali dilakukan oleh sebuah organisasi10. Sedangkan Menurut Tjipto Atmoko, 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi 

pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai 

tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan11. 

Standard Operating Procedure (SOP) adalah langkah-langkah kerja tertulis yang 

terfokus kepada pelaksanaan pekerjaan untuk mengurangi resiko kerugian dan 

mempertahankan kehandalan. Fungsi SOP adalah untuk memperlancar tugas 

petugas/pegawai atau tim/unit kerja10. SOP berfungsi menjadi dasar hukum apabila 

terjadi penyimpangan. Dengan SOP akan diketahui secara jelas hambatan-hambatannya 

dan mempermudah pelacakan. SOP mengarahkan pegawai/petugas laboratorium untuk 
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sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang paling penting SOP merupakan pedoman 

dalam melaksanakan pekerjaan rutin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wati yang berjudul Analisis Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja Pada Pembelajaran Laboratorium Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Batam menyebutkan bahwa Desain/model kesehatan dan keselamatan serta tindakan 

prosedur yang dapat mencegah kecelakan kerja merupakan bagian dari keterampilan 

dan tuntutan profesionalisme dalam pekerjaan12. Program K3 dan implementasi K3 

sudah harus dimulai sejak mahasiswa terutama diawal perkuliahan dan pemakaian alat 

bantu keselamatan dapat meningkatkan kualitas dari hasil pekerjaan yang dilakukan 

oleh para pekerja di bidang teknik mesin dan dapat mengurangi tingkat kecelakaan 

kerja di lapangan. Peningkatan tingkat kesehatan di lingkungan pekerjaan dapat 

ditingkat sejalan dengan program pemerintah yakni Indonesia ber-K3 di Tahun 2015. 

Sehingga diharapkan Indonesia ditahun 2015 dapat menerapkan program K3 terutama 

penerapan faktor-faktor keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja di bidang teknik 

mesin.  

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) pada laboratorium kitchen di The Wing Ed Hotel dan faktor-

faktor penghambat diterapkannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara 

optimal.  

 

Metodologi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di The Wing Ed Hotel Jurusan Pariwisata Politeknik 

Negeri Bali yang memiliki Laboratorium kitchen. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud menyajikan data secara sistemik, faktual, 

dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dalam penerapan keselamatan dan kesehatan 

kerja pada laboratoriun kitchen di The Wing Ed Hotel. 

Indikator K3 sangat dipengaruhi oleh dua hal yaitu manusia dan lingkungan. 

Faktor manusia antara lain perilaku/sikap mahasiswa pada waktu melakukan praktek, 

pengetahuan mahasiswa tentang K3, displin mahasiswa dan kepatuhan mengikuti 

ketentuan kerja pada saat praktek. Faktor lingkungan antara lain ketersediaan buku 

petunjuk kerja, pembagian tugas dan tanggungjawab pengelolala laboratorium, dan 

ketersediaan sarana dan prasarana serta adanya alat pengaman tambahan. Dalam 

penelitian subyeknya adalah semua pihak yang dianggap mampu memberikan informasi 

tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Jurusan 

Pariwisata, dimana dalam menentukan subyek ini dipergunakan teknik purposive 

sampling dimana dalam teknik ini penentuan sampel atas pertimbangan tertentu. Subyek 

penelitian ini adalah 2 orang pengampu mata kuliah K3, 4 orang pengelola laboratorium 

dan 4 orang laboran dan 40 mahasiswa yang dianggap mengetahui penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, 

wawancara dan penyebaran kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

kelas II yang berjumlah 400, sedangkan yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 

40 orang dengan teknik pengambilan sampel metode purposive sampling dengan 

pengambilan sampel 50% dari total populasi.  
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Hasil 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) sangat penting bagi pengguna laboratorium kitchen pada The 

Wing Ed Hotel. Dari 60 orang responden yang merupakan dosen, pengelola dan 

mahasiswa sebagai pengguna laboratorium kitchen ditunjukkan bahwa 78,3% 

menyatakan sangat setuju faktor keselamatan dan kesehatan kerja dilaboratorium itu 

dianggap penting, 19,1% responden menyatakan  setuju, 1,8 menyatakan  tidak setuju 

dan 0.8 menyatakan sangat tidak setuju. Ini dapat dikatakan bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja dianggap sangat penting oleh pengguna lab kitchen dalam proses 

belajar mengajar. Pengguna lab sangat menyadari bahwa dengan penerapan Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja (K3) maka akan memeberikan rasa kenyamanan dalam 

melakukan suatu pekerjaan karena dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja.  

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja 

di laboratorium. Dari hasil kuisioner yang tersebar, 66,7% menyatakan sangat setuju 

bahwa lingkungan menentukan kesehatan dan keselamatan kerja, 29,33 menyatakan 

setuju, 0,89% mengatakan tidak setuju dan 0,44% menyatakan sangat tidak setuju. 

Lingkungan kerja yang dimaksud disini adalah meliputi ventilasi, pencahayaan 

ruangan/penerangan, ruang gerak/luas bangunan, suhu udara, kebisingan dan getaran 

dalam laboratorium. Dapat disimpulkan disini bahwa pengguna lab menyatakan setuju 

bahwa dengan lingkungan yang sehat maka akan terhindar dari kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja. Akan tetapi dalam pelaksanaannya penerapan K3 ini belum 

berjalan dengan baik karena berdasarkan observasi yang dilakukan,pengelola 

laboratorium belum menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang harus 

dipergunakan oleh mahasiswa pada saat praktek di lab kitchen. Mahasiswa tidak tertib 

dalam melaksanakan praktek maupun dalam penggunaan APD. Ini terjadi karena 

belum adanya pedoman pelaksanaan/SOP K3 dan tata tertib K3 yang dapat dijadikan 

acuan dalam melakukan praktikum. Ada beberapa mahasiswa yang melakukan pekerja 

di laboratorium tanpa mengindahkan pentingnya K3, karena mereka kurang 

memahaminya. Sehingga dipandang perlu untuk dibuatkan SOP K3 dan tata tertib K3. 

 

Pembahasan 

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada laboratorium kitchen di 

The Wing Ed Hotel 

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada laboratorium kitchen 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan. Faktor manusia yang 

mempengaruhi penerapan K3 pada laboratorium kitchen antara lain manusia dan 

lingkungan. Seorang mahasiswa yang bekerja di kitchen harus memperhatikan 

kebersihan diri (personal hygiene), mengingat mereka akan mengolah makanan yang 

akan dihidangkan untuk tamu. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, mahasiswa 

yang praktek di kitchen telah memperhatikan personal hygiene. Mereka terlihat rapi 

dengan pakaian yang bersih serta rambut ditata dengan rapi. Akan tetapi beberapa dari 

mahasiswa terlihat tidak tertib dalam melakukan praktek di laboratorium dan tidak 

menggunakan APD dengan lengkap. Pihak pengelola laboratorium tidak menyedikan 

APD sehingga mahasiswa harus membawa sendiri APD yang dibutuhkan pada saat 

memasak di kitchen. Seharusnya dalam penerapan K3 mahasiwa yang melakukan 
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praktek di kitchen harus menggunakan APD seperti safety shoes, celana panjang, baju 

panjang, apron, topi dan sarung tangan. Menurut I Gede Suryanata, mahasiswa yang 

bersangkutan terkadang lupa membawa APD saat jadwal praktek, terutama topi dan 

sarung tangan. Sehingga terkadang melakukan praktek tanpa APD yang lengkap. 

Padahal tujuan pemakaian APD tersebut adalah untuk melindungi diri supaya tidak 

terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kurangnya pemahaman mahasiswa 

tentang pentingnya K3 ini disebabkan mahasiswa tidak mendapatkan materi kuliah K3. 

K3 baru dimunculkan sebagai mata kuliah melalui revisi kurikulum 2016 yang baru 

mulai diterapkan pada tahun 2016. Mahasiswa hanya diberikan petunjuk penggunaan 

alat yang diselipkan pada lembar kerja mahasiswa. Hal serupa juga disampaikan oleh 

laboran I Made Yoga Antara dalam wawancara bahwa belum adanya SOP dan tata 

tertib K3 menyebabkan mahasiswa tidak tertib melaksanakan praktek di kitchen. 

Seharusnya SOP dan tata tertib K3 dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa 

sehinggapelaksanaan praktikum di kitchen pada The Wing Ed Hotel dapat berjalan 

dengan baik dan lancar serta mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. 

Faktor lain yang mempengaruhi penerapan K3 pada laboratorium Kitchen adalah 

faktor lingkungan. Laboratorium merupakan ruangan yang memiliki risiko yang cukup 

besar. Di sana banyak terdapat bahan kimia yang merupakan bahan mudah meledak, 

mudah terbakar, beracun, dan sebaginya. Selain itu terdapat juga benda mudah pecah 

dan menggunakan listrik. Maka dari itu, kita harus sangat berhati-hati dalam 

menggunakan laboratorium. Ruangan laboratorium yang memenuhi standar adalah 

salah satu faktor untuk menghindari kecelakaan kerja. Syarat tersebut meliputi kondisi 

ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, nomor telepon penting 

(pemadam kebakaran, petugas medis), dll. Kelayakan ruangan yang dijadikan sebagai 

lab kitchen dilihat dari lantai, ventilasi, dinding, pintu dan jendela, langit-langit, 

pencahayaan, pembuangan asap dan pembuangan limbah. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan, lantai lab kitchen sudah terbuat dari bahan yang tidak licin/ 

permukaannya kasar. Hanya saja beberapa mahasiswa yang praktek disana kurang 

memperhatikan keselamatan kerja karena adanya air yang tidak langsung diseka, 

terutama pada area tempat mencuci bahan dan peralatan. Hal ini dapat menimbulkan 

kecelakaan kerja mengingat mahasiswa kurang memahami pentingnya penggunaan 

APD terutama safety shoes. Kondisi berbahaya lain yang terlihat adalah belum adanya 

simbol-simbol keselamatan kerja pada laboratorium kitchen. Misalnya tanda awas 

tersengat listrik yang seharusnya dipasang dekat sumber listrik. Untuk ventilasi, 

laboratorium kitchen telah memiliki sistem ventilasi yang baik. Ventilasi dilengkapi 

dengan alat untuk mencegah masuknya serangga dan debu dengan memasang kawat 

kasa. Proses keluar masuk udara sudah dapat dikatakan stabil. Bahkan sudah dilengkapi 

dengan dengan exsausfan dan blower sebagai alat pergantian sirkulasi udara.Karena 

semakin baik sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga akan sehat. Dinding lab 

kitchen The Wing Ed Hotel terbuat dari bahan yang tahan lama dengan dilapisi porselin 

dengan tujuan supaya mudah dibersihkan. Warnanya yang cerah sehingga dapat 

merefleksikan cahaya dengan baik. Laboratorium Kitchen memiliki jendela yang sudah 

dilapisi kawat kasa. Terdapat dua pintu yang dapat dijadikan jalur evakuasi pada saat 

terjadi keadaan darurat. Hanya saja karena belum adanya simbol-simbol keselamatan 

kerja, mahasiswa tidak memahami bahwa dua pintu kitchen tersebut dibuat berfungsi 

untuk memudahkan keluar pada saat terjadi keadaan darurat (gempa bumi/kebakaran). 
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Sementara langit-langit lab kitchen masih terlihat baik, bebas dari bocor. Lampu 

penerangan di lab kitchen sudah memadai dimana pencahayaan sudah dapat menerangi 

setiap sudut yang ada di kitchen. Pencahayaan sangat penting dalam penerapak K3 

mengingat peralatan yang dipergunakan untuk memasak membutuhkan ketelitian 

dalam penggunaannya. Misalnya pisau. Apabila pencahayaan di kitchen tidak bagus 

maka akan berpotensi kecelakaan kerja. Disamping itu, dengan pencahayaan yang 

bagus maka setiap meja kerja dapat dibersihkan untuk menjamin hygienisnya masakan 

yang dihasilkan. Pembuangan asap yang dimiliki oleh lab kitchen sudah dibuat dengan 

cerobongnya sehingga asap yang dihasilkan pada saat mahasiswa praktek memasak 

tidak mengganggu masyarakat disekelilingnya. Pembuangan air limbahnya pun sudah 

tertutup dengan jeruji besi yang pada saat-saat tertentu dibersihkan dengan cairan 

pembersih. Pembuangan air limbah ini menggunakan pipa-pipa yang dapat mencegah 

merembesnya air limbah ke tempat lain. Penataan alat-alat yang dipergunakan untuk 

praktek sudah tersusun dengan baik. Alat-alat Keselamatan Kerja seperti Kotak P3K 

dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) juga sudah tersedia, ditempatkan didepan 

pintu masuk sehingga mudah dilihat dan terjangkau. Akan tetapi untuk laboratorium 

kitchen yang memiliki potensi kebakaran lebih besar hanya memiliki satu APAR. 

Seharusnya APAR ini tersedia pada setiap sumber api (kompor) sehingga apabila 

terjadi kebakaran akan mudah dipadamkan. Beberapa sarana pendukung K3 seperti  

nomor telepon penting (pemadam kebakaran dan petugas medis) supaya saat terjadi 

kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera belum terlihat di lab 

kitchen. Lembaran tentang cara penggunaan alat pemadam api ringan dan tata tertib 

laboratorium juga tidak tersedia. 

 

Faktor-faktor penghambat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

pada laboratorium kitchen di The Wing Ed Hotel  

Laboratorium  pendidikan sama  halnya seperti laboratorium di industri juga 

harus tetap memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di laboratorium 

untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Apabila dilihat dari penerapan 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) pada laboratorium Kitchen di The Wing Ed 

Hotel maka dapat dilihat ada beberapa faktor yang menyebabkan penerapan 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja tidak dapa diterapkan secara optimal, yaitu : 

1. Manusia adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi penerapan K3, karena 

manusia yang melakukan pekerjaan dan manusia juga yang dapat menyebabkan 

timbulnya bahaya. Seharusnya mahasiswa tak hanya memahami tentang tata cara 

memasak dan menghidangkan makanan di kitchen, tetapi mahasiswa juga wajib 

mengetahui dan memahami pentingnya K3 ketika mereka memasak dan 

menghidangkan makanan. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang 

pentingnya K3 dalam melaksanakan praktikum di laboratorium sangat mendukung 

optimalisasi penerapan K3. Mahasiswa pada saat praktek terkadang mengabaikan 

pentingnya Alat Pelindung Diri sehingga menyebabkan penyakit akibat kerja. Hal 

ini disampikan oleh laboran housekeeping  I Made Yoga Antara. Dalam praktek di 

kitchen sangat dibutuhkan APD, akan tetapi belum tersedia di kitchen. Mahasiswa 

memanggap hal tersebut tidak penting dan tak jarang mahasiswa melakukan 

praktek memasak tanpa APD. Sepatu safety yang seringkali diabaikan sangat 

melindungi kaki supaya tidak terpeleset karena lantai licin terkena minyak saat 
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menggoreng. Perilaku mahasiswa saat praktikum juga sangat mempengaruhi 

keselamatan dan kesehatan kerja. Terkadang mahasiswa bekerja sambil bersendau 

gurau karena belum adanya SOP K3 dan tata tertib K3 yang harus mereka patuhi. 

Perilaku ini berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Misalnya pada saat 

memotong sayur/bahan memasak, apabila dilakukan dengan bercanda maka akan 

berpotensi luka potong pada tangan oleh pisau yang dipergunakan.  

2. Lingkungan dilihat dari sarana dan prasarana pada laboratorium kitchen belum 

maksimalnya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan belum dipasangnya simbol-

simbol keselamatan kerja pada beberapa peralatan yang berpotesi menyebabkan 

kecelakaan kerja. Seperti aliran listrik yang berpotensi menyebabkan tersengat 

listrik mengingat tempatnya (stop kontak) dekat dengan saluran air. Demikian juga 

belum adanya SOP K3 dan tata tertib K3 dalam melaksanakan praktek pada 

masing-masing laboratorium juga merupakan salah satu faktor penghambat. 

Mengingat pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di laboratorium 

khususnya pada The Wing Add Hotel, menurut Ketua Jurusan I Ketut Suarta, 

Jurusan telah melakukan beberapa langkah antara lain (1) Melakukan revisi 

kurikulum dengan memasukkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai 

matakuliah yang mulai diberlakukan pada tahun 2016. Dengan harapan setelah 

mempelajari mata kuliah ini kesadaran mahasiswa tentang K3 dalam melaksanakan 

praktek dilaboratorium menjadi semakin baik. (2) Mahasiswa yang belum 

mendapatkan matakuliah K3 diberikan penjelasan mengenai pentingnya K3 pada 

saat awal melaksanakan praktikum di laboratorium The Wing’s Add Hotel. (3) 

Jurusan telah mengusulkan untuk melengkapi laboratorium masing-masing pada 

The Wing Add Hotel dengan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. (4) Jurusan melalui dosen K3 

menyusun SOP K3 dan tata tertib K3 yang akan diterapkan pada masing-masing 

laboratorium dan meminta dosen yang mengajar praktikum di laboratorium yang 

bersangkutan untuk meningkatkan pengawasan dan memberi sanksi kepada 

mahasiswa yang tidak mengikuti SOP dan tatatertib K3 yang diberlakukan. 

 

Kesimpulan 

Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) pada Kitchen di The Wing Ed 

Hotel pada dasarnya sudah dilaksanakan secara baik, terutama yang berasal dari faktor 

lingkungan. Seperti jendela, ventilas, pencahayaan, lantai, dinding, saluran limbah dan 

saluran asap (cerobong) sudah tersedia dan terawat dengan baik.  Hanya beberapa hal 

yang perlu diperbaiki misalnya harus segera dibuat simbol-simbol bahaya sehingga 

mahasiswa yang praktek pada lab ini dapat terhindar dari bahaya kecelakaan dan 

penyakit akibat keja. Dari hasil penelitian ini penerapan K3 yang bersumber dari 

manusia memang masih perlu ditingkatkan. Pengadaan SOP dan tata tertib K3 harus 

segera dilakukan. Karena SOP dan tata tertib K3 merupakan acuan mahasiswa dalam 

melakukan praktek di lab kitchen. Disamping itu untuk merubah perilaku mahasiswa 

dalam melakukan praktek di kitchen dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang 

K3. Untuk itu, sebaiknya K3 dimunculkan sebagai salah satu mata kuliah. Atau jalan 

lain yang dapat ditempuh adalah menekankan kepada dosen pengampu matakuliah 

praktek untuk memberikan penjelasan di awal perkuliah kepada mahasiswa tentang arti 
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penting K3. Dosen pengampu mata kuliah harus berani mengambil sikap tegas apabila 

ada mahasiswa yang melanggar SOP dan tata tertib K3 dengan memberikan sanksi.  
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ABSTRAK 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia merupakan penyakit akibat gigitan 

nyamuk yang disebabkan oleh infeksi virus dengue dari nyamuk Aedes aegypti, Aedes 

albopictus, atau Aedes polynesiensis. Sebagian besar manifestasi klinisnya berupa 

mual, muntah, rasa sakit saat menelan, serta perdarahan yang dapat menimbulkan syok 

hingga berujung kematian. Salah satu upaya tindakan dalam perawatan DBD adalah 

dengan pemberian asupan nutrisi cairan yang adekuat. Asupan cairan tersebut dapat 

meningkatkan keseimbangan metabolisme tubuh dengan pembentukan trombosit. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan asupan cairan dalam proses 

penyembuhan pasien DBD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Kriteria responden pada penelitian ini adalah keluarga dan 

pasien DBD yang dirawat inap di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan (RSPAW), 

Salatiga pada bulan Februari – Maret 2017. Diketahui bahwa pasien memiliki 

keseimbangan cairan yang berbeda-beda setiap harinya, bergantung pada usia pasien 

yang terdiri dari anak-anak menuju remaja (11 tahun - 15 tahun) dan dewasa (25 tahun 

dan 41 tahun). Kondisi pasien dikatakan menderita DBD jika kadar eritrosit berada di 

bawah nilai normal dan hematokrit mengalami penurunan lebih dari 20%, sehingga 

terjadi perembesan darah, kebocoran plasma, dan memerlukan transfusi darah. 

Apabila kadar hemoglobin mengalami penurunan di bawah nilai normal, maka perlu 

dianjurkan untuk penambahan transfusi darah. Pemberian asupan nutrisi cairan yang 

adekuat dapat mengontrol terjadinya perdarahan yang berlebihan. Asupan nutrisi 

cairan berasal dari makanan tinggi protein, rendah lemak, tinggi vitamin C, rendah 

serat, dan tinggi kalori serta ada karbohidrat sebagai bahan bakar, cadangan energi, 

dan materi pembangunan untuk penderita DBD. Pemberian asupan nutrisi cairan 

disesuaikan dengan kebutuhan pasien karena penting untuk proses metabolisme tubuh 

merubah kalori menjadi energi dan pemulihan dilihat dari hasil laboratorium yang 

kembali meningkat sampai pada kisaran nilai normal. 

 

Kata kunci : Kesehatan, Peranan Asupan, Nutrisi, Cairan  

 

ABSTRACT 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in Indonesia is a disease caused by the bite of 

mosquito that have dengue virus of Aedes Aegypti, Aedes albopictus, Aedes 
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polynesiensis. The common clinical manifestations are: nausea, vomiting, sore throat, 

and bleeding could lead to shock to lead death. One of the medications for DHF is 

maintaining the adequate fluid intake. So the fluid intake can improve the metabolic 

balance with the formation of platelet. The purpose of this study is to determine the role 

of fluid intake in the healing process of patients with DHF. This research use 

qualitative research method approach with case study. The respondent criteria are 

dengue hemorrhagic patients and their families who were hospitalized at Hospital dr. 

Ario Wirawan (RSPAW), Salatiga in February and March 2017. Known that the patient 

has a different fluid balance each a day, this depend of patient age that consisting of 

children to adolescents (11 years - 15 years) and adults (25 years and 41 years old). 

The patients have DHF if erythrocyte level below normal value, hematocrit decrease 

more than 20%, which occurs, is blood seep and leakage of plasma and require blood 

transfusion. Adequate fluid intake can control the occurrence of excessive bleeding. 

Fluid intake comes from the foods that have high protein, low fat, high vitamin C, low 

fiber, high calories and carbohydrates as fuel, energy reserves and development 

materials for patients with DHF. How to Provide Fluid intake tailored with patients 

because it is important for the body's metabolism process to change calories into 

energy and recovery seen from laboratory results under the norm, will return to normal 

increases. 

 

Keywords : Health, Role of Intake, Nutrition, Fluid 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pendahuluan  

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit penyebab akibat 

gigitan nyamuk yang disebabkan oleh infeksi virus dengue dengan manifestasi klinis 

berupa perdarahan yang dapat menimbulkan syok hingga berujung kematian dan gejala 

umum yang muncul pada penderita DBD yaitu pada saluran gastrointestinal, demam 

akut selama 2 – 7 hari dan kebanyakan mengalami gejala klinis berupa mual, nyeri 

perut, dan muntah1. DBD disebabkan juga oleh salah satu dari empat serotipe 

(hiperendemisitas) virus dari genus Flaivirus, famili Flaviviridae. Keempat tipe virus 

dengue yang paling banyak ditemui adalah tipe 2 dan tipe 3. Dengue tipe 3 ini 

merupakan serotipe yang kasusnya paling berat. Pada penularan DBD terdapat tiga 

faktor yaitu manusia, virus, dan vektor perantara. Virus dengue ditularkan kepada 

manusia melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti, Aedes albopictus, Aedes polynesiensis 

dan beberapa spesies lain menularkan virus dengue, namun vektor lain kurang 

mendukung dalam penularan virus tersebut. Penularan melalui gigitan nyamuk ke 

manusia yang sedang mengalami viremia yaitu selama 2 hari sebelum panas sampai 5 

hari setelah demam timbul2. 

Penyakit DBD dapat menimbulkan kematian dalam waktu singkat bila tidak 

diatasi dengan cepat dan benar. Iklim yang tidak stabil dan tingginya curah hujan dapat 

mempermudah perkembangbiakan nyamuk yang cukup untuk menjadi sarana DBD. 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 mencatat incidence rate DBD 

sebesar 15,81 per 100.000 penduduk dan case fatality rate sebesar 1,58%, sedikit tinggi 

bila dibandingkan case fatality rate tahun 2015 yaitu 1,56%.(18) Pada tahun yang sama 

di Kabupaten/Kota Semarang tercatat incidence rate berjumlah sebanyak 42,38 per 

100.000 penduduk dan case fatality rate sebesar 2,55%. Kejadian DBD di Salatiga pada 
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tahun 2016, berdasarkan data dari Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan berjumlah 199 

kasus. Penderita DBD dari lima pasien bulan Februari dan Maret 2017 umumnya, 

mengalami penurunan kadar kadar leukosit dan trombosit di bawah nilai normal dan 

pasien DBD telah melakukan uji tourniquet. Penyakit DBD mempengaruhi peranan 

fungsi daya tahan tubuh terhadap penyakit ditandai dengan lemas, kurangnya nafsu 

makan, mual, muntah. Menurut Firmansyah, kekurangan asupan nutrisi cairan 

mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh yang membawa komponen nutrisi 

(makanan) yang disebarkan ke seluruh tubuh dan di keluarkan melalui feses3.  

Menurut WHO, pencegahan penyakit DBD bergantung pada penanggulangan 

antara lain dengan menguras, menutup, dan mengubur (3M) dan penanganan dari 

eksternal maupun internal dari dalam tubuh dengan menjaga asupan nutrisi cairan4. 

Pemberian asupan nutrisi cairan yang perlu diperhatikan yaitu pemantauan secara klinis 

maupun laboratorium. Pemberian cairan dalam bentuk infus untuk DBD yang diberikan 

yaitu kristaloid berupa RL/Asering/NaCl 0,9%, sedangkan serotipe III dan serotipe IV 

diberikan cairan seperti gelofusin/gelofundin, plasma darah atau kristaloid dan kolid5. 

Pemberian dalam bentuk intravena ini bersifat untuk pasien bertahan hidup agar tidak 

terjadinya syok atau perdarahan yang mengancam kematian6. 

Kebutuhan asupan nutrisi cairan yang dapat diperoleh dari makanan, minuman, 

cairan infus dan transfusi darah yang merupakan dasar dibutuhkan dalam tubuh sebagai 

proses metabolisme untuk membantu proses pemenuhan sistem organ yang berperan 

penting dalam mengatur keseimbangan cairan diantaranya ialah ginjal, kulit, paru serta 

gastrointestinal7. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan asupan cairan 

dalam proses penyembuhan pasien penderita DBD. Upaya yang dapat dilakukan dalam 

penelitian ini pada pasien penderita DBD yaitu pemberian asupan nutrisi cairan melalui 

oral maupun parental. Untuk oral diperoleh dengan menganjurkan minum banyak serta 

memberikan makanan lunak yang bergizi dan untuk parental diperoleh dari infus atau 

transfusi darah serta obat sesuai kebutuhan pasien tersebut sebagai kebutuhan  asupan 

nutrisi cairan pada pasien penderita DBD.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode studi kualitatif menggunakan pendekatan 

studi kasus. Kriteria insklusi adalah pasien dan keluarga dekat pasien DBD dengan usia 

tidak dibatasi yang sedang rawat inap di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan (RSPAW) 

Salatiga dengan standar minimal lama perawatan selama 2 hari. Kegiatan penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2017. Pengambilan data dilakukan dengan 

metode terstruktur. Data asupan nutrisi cairan ini menggunakan hasil food recall 24 jam.  

Pada penelitian ini tindakan pemberian cairan yang dilakukan oleh perawat dan 

keluarga dengan jumlah sampel sebanyak 5 orang, yang mengalami virus DBD dan 

demam dengue. Berdasarkan data Pasien yang di rawat inap di Rumah Sakit Paru dr. 

Ario Wirawan (RSPAW) salatiga, merupakan pasien yang dirujuk dari Puskesmas ke 

rumah sakit terdekat. 

Pengumpulan data penelitian ini melalui hasil wawancara terhadap keluarga 

pasien atau pasien sendiri dan observasi studi dokumentasi mengenai pemberian asupan 

nutrisi cairan DBD. Analisis data yang dilakukan dengan cara content analysis, 

dikolaborasikan dengan data sekunder hasil laboratorium yang di rawat inap di Rumah 

Sakit Paru dr. Wirawan (RSPAW) Salatiga. 
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Hasil 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pasien memiliki keseimbangan cairan 

yang berbeda-beda setiap harinya, bergantung pada usia pasien yang terdiri dari anak-

anak menuju remaja (11 tahun - 15 tahun) dan dewasa (25 tahun dan 41 tahun). 

Penderita DBD mengalami kekurangan asupan nutrisi cairan dengan ditandai keluhan 

panas, mual, dan muntah serta integumen turgor kulit menurun, mukosa bibir kering, 

disertai dengan keringat banyak, peningkatan nadi, dan hasil laboratorium kurang dari 

nilai normal. Asupan nutrisi cairan diperoleh dari makanan, minuman, tambahan (infus 

dan transfusi darah) serta proses pengeluaran cairan berupa feses, urine, dan keringat 

dapat dihitung keseimbangan cairan yang menunjukkan positif setelah dilakukan secara 

food recall 24 jam. Pasien DBD selama masih di rawat inap makanan dan minuman 

yang dikonsumsi selalu diganti dari pihak ahli gizi di Rumah Sakit Paru dr. Wirawan 

(RSPAW) Salatiga.  

 

Tabel 1. Distribusi asupan nutrisi cairan berdasarkan keseimbangan cairan tubuh 

 

Keterangan : *sumber cairan lain: Infus dan transfuse darah. 

  Kolom dan baris kosong menyatakan bahwa responden selesai mejalani 

perawatan di Rumah sakit. 

Responden 
Sumber Cairan 

(cc) 

Hari 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Makanan (kkal) 651 736 772 971 996 965 966 

Minuman 765 1395 905 1300 995 1200 1000 

Tambahan 2210 2210 1810 1810 1810 1810 1310 

Output 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 

Balance cairan 1108 1823 969 1563 1283 1457 758 

2 Makanan (kkal) 498 655      

Minuman 795 650      

Tambahan 1190 1190      

Output 1582 1582      

Balance cairan  901 913      

3 Makanan (kkal) 831 1140 1040     

Minuman 720 1060 1060     

Tambahan 2100 1900 1700     

Output 1660 1660 1660     

Balance cairan  1991 2440 2140     

4 Makanan (kkal) 541 704 667 735    

Minuman 795 605 765 730    

Tambahan 1250 750 750 750    

Output 1426 1426 1426 1426    

Balance cairan  1160 633 756 789    

5 

 

 

Makanan (kkal) 1070 817 954 1148 1048   

Minuman 805 510 545 940 1520   

Tambahan 1270 1270 1270 770 570   

Output 2206 2206 2206 2206 2206   

Balance cairan 939 391 563 652 932   
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Tabel 2. Hasil laboratorium pasien DBD 

 

 

 

 

Hasil laboratorium diatas menunjukkan bahwa pasien rata-rata mengalami 

penurunan kadar leukosit (leukositopenia) dan trombosit (trombositopenia). Dari ke 5 

pasien tersebut 2 diantaranya mendapat tambahan berupa transfusi darah karena 

terjadinya kebocoran plasma yang diharuskan untuk ditambahkan plasma darah. 

Penderita DBD yang memerlukan transfusi darah bila kadar hematokrit mengalami 

penurunan lebih dari 20% dan kadar eritrosit (sel darah putih) serta kadar hemoglobin 

mengalami penurunan di bawah nilai normal. Pasien DBD yang membahayakan 

keselamatan terjadinya kebocoran plasma darah termasuk perembesan darah. Rata-rata 

demam berdarah yang terserang pada serotipe DBD tipe 1 dan 2 dilihat dari hasil 

laboratorium dengan penurunan nilai normal kadar leukosit dan kadar trombosit. 

 

Pembahasan 

Penderita demam berdarah dengue  

Kondisi dari pasien pertama usia 41 tahun mengalami turgor kulit yang lambat 

yang mengakibatkan kehilangan cairan berlebihan dalam tubuh dan penurunan nafsu 

makan, sehingga badan terasa lemas. Disamping itu, pasien mengalami komplikasi 

penyakit lain yaitu tipes yang dilihat dari hasil laboratorium adanya penurunan 

hemoglobin yang semakin rendah, dengan ini memerlukan asupan nutrisi yang adekuat 

melalui oral maupun parental. Pada pasien kedua usia 15 tahun mengalami gejala klinis 

berupa mual, nyeri otot, nafsu makan menurun sama halnya dengan pasien keempat usia 

11 tahun dan pasien kelima usia 25 tahun. Pada pasien ketiga usia 15 tahun mengalami 

penurunan drastis pada kadar leukosit dengan normal 5,0 – 10,0 k/ul dan kadar 

hematokrit mengalami penurunan 20 vol% dari nilai normal. Pemberian asupan nutrisi 

cairan yang adekuat dapat mengontrol terjadinya perdarahan yang berlebihan8. Terapi 

asupan cairan pada kondisi pasien DBD yang telah bertahap selama rawat inap secara 

perlahan dikurangi jika telah memenuhinya. Apabila cairan melebihi dari batas 

pemenuhan dalam tubuh dapat terjadi efusi pleura atau asites masif yang dapat 

mengakibatkan organ mengalami penumpukan cairan, maka diperlukan pemantauan9. 

Asupan nutrisi cairan bagi penderita DBD yaitu makanan yang tinggi protein, rendah 

Pemeriksaan                                                                  

Partisipan 

Hemoglobin 

(g/dl) 

Leukosit 

(k/ul) 

Eritrosit 

(10^6/ul) 

Trombosit 

(10^3/ul) 

Hematokrit 

(Vol%) 

P1 4.2* 1.2* 5.5 13* 40.6 

P2 14.4 2.6* 4.96 135* 41.0 

P3 14.3 0.18* 2.15* 18* 26.5* 

P4 14.5 1.77* 5.17 85* 43.21 

P5 12.2 2.2* 4.5 70* 37 

Nilai Rujukan 

perempuan 
11,4 - 15,1 5,0 - 

10,0 

4,0 - 5,0 
150 - 400 

40 – 50 

laki-laki 13,4 - 17,7 4,5 – 5,5  13,0 – 16,0  

Keterangan: *hasil pemeriksaan dibawah nilai standar; Hemoglobin(11,4 - 15,1g/dL(P); 13,4 - 17,7 g/dL (L), Leukosit 

(5.0 - 10.0 k/ul), Eritrosit (4,0 - 5,0 10^6/ul (P); 4,5 – 5,5 10^6/ul (L), Trombosit (150 - 400 10^3/ul), 

Hematokrit (40 - 50 vol% (P); 13,0 – 16,0 vol% (L). 
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lemak, tinggi vitamin C, rendah serat dan tinggi kalori serta ada karbohidrat sebagai 

bahan bakar, cadangan energi dan materi pembangunan. 

 

Kondisi asupan nutrisi cairan  

Pada umumnya gejala-gejala yang sering terjadi pada pasien DBD berupa: mual, 

muntah, dan rasa sakit saat menelan10. Menurut Hariyadi, pada pasien pertama dengan 

riwayat hasil laboratorium kadar (hemoglobin, eritrosit, leukosit, hematokrit) kurang 

dari normal, pasien dianjurkan untuk makan yang mengandung energi, protein, lemak 

rendah, dan rendah serat11. Pasien ini mengkonsumsi asupan nutrisi hanya nasi setiap di 

rawat inap. Pihak keluarga memberi makanan dengan catatan telah berkonsultasi ke ahli 

gizi. Perawat ikut serta mengingatkan makan yang disediakan untuk pasien dan 

menganjurkan untuk banyak minum. Terapi cairan parental yang diberikan yaitu infus 

gelofusin/gelofundin dan plasma darah12. Penggunaan cairan infus ini berhubungan 

dengan DBD derajat III dan derajat IV. Pasien kedua dan keempat kategori anak-anak 

menuju remaja dengan nafsu makan sedikit. Maka, keluarga pasien menyuapi dan 

memberikan makanan yang disukai dengan catatan telah menanyakan dalam 

penggantian makanan di ahli gizi. Terapi cairan parental yaitu infus kristaloid berjenis 

RL penggunaan cairan parental ini aman dan efektif dikarenakan dengan DBD derajat 

II. 

Pasien ketiga kategori remaja riwayatnya mengalami perdarahan. Dianjurkan 

dalam pemberian asupan nutrisi cairan terpenuhi, pasien tersebut dengan lahap 

menyantap makanan yang telah disediakan dirumah sakit. Pihak keluarga menjaga dan 

membantu memberikan makanan yang disukainya. Terapi cairan parental dengan DBD 

derajat III dan derajat IV yaitu infus gelofusin/gelofundin, plasma darah dikarenakan 

mengalami kebocoran plasma dan perembesan darah13. Terapi cairan parental dengan 

DBD derajat II yaitu infus kritaloid berjenis RL ditujukan pada pasien kelima yang 

memiliki riwayat sama halnya dengan pasien sebelumnya hanya saja tidak mengalami 

kebocoran plasma darah. Asupan nutrisi cairan yang masuk melalui oral membantu 

meningkatkan proses metabolisme tubuh dalam penyerapan nutrisi14. 

 

Penatalaksanaan dalam pemberian asupan nutrisi cairan 

Pada pasien DBD yang telah diberikan pemberian asupan nutrisi cairan berupa 

oral maupun parental pasien rata-rata lama perawatan di rumah sakit lebih singkat 

minimal 2 hari. Pasien pertama mengalami komplikasi penyakit dengan lama perawatan 

selama 7 hari. Menurut Hariyadi, apabila salah satu pemasukan asupan nutrisi cairan 

dalam pemberian oral atau parental kurang seimbang, rentan terjadinya kerusakan pada 

jaringan organ atau mengalami syok hivopolemik11. Disamping itu, jumlah asupan 

nutrisi cairan yang kurang dapat terjadi peningkatan jumlah cairan keluar melalui ginjal 

serta saluran cerna hal ini dikarenakan adanya perpindahan air dalam tubuh yang 

mengalami pengaturan keseimbangan cairan. Keluarga sebagai faktor suportif dalam 

proses penyembuhan dalam bentuk seperti: memberikan makanan, menyediakan waktu 

istirahat, dan menjaga saat di rawat inap12. Untuk mempertahankan keseimbangan 

cairan, asupan nutrisi cairan yang masuk maupun keluar dihitung keseimbangan asupan 

nutrisi cairan dengan intrepretasi pasien DBD tidak lama dalam perawatan di rumah 

sakit. Apabila asupan nutrisi cairan melebihi kebutuhan tubuh, dapat berdampak pada 

peningkatan berat badan paska perawatan yang telah dijalani8. 
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Peranan asupan nutrisi cairan dalam penyembuhan  

Pada pasien penderita DBD yang mengalami kebocoran plasma darah akan 

mengakibatkan cairan tubuh berkurang, sehingga diperlukan penambahan substansi 

transfusi darah. Berdasarkan penelitian Sukeni pada tahun 2016 terapi infus berupa 

kristaloid memiliki waktu bertahan yang singkat di dalam tubuh yaitu di pembuluh 

darah15. Pemberian larutan RL secara bolus (20 ml/kgBB) yang menyebabkan efek pada 

penambahan volume vaskular dalam waktu singkat sebelum disebarkan ke seluruh 

tubuh. Menurut Herawati, cairan kristaloid secara umum menimbulkan risiko 

anafilaksis yang rendah dan hanya menimbulkan efek delusional pada koagulasi yang 

berupa gumpalan lunak16. Peran dari asupan nutrisi cairan ini adalah untuk menghindari 

terjadinya defisit cairan yang menyebabkan nekrosis sel pada pasien penderita DBD.  

 

Kesimpulan 

Pemberian asupan nutrisi cairan dapat mempercepat proses penyembuhan selama 

di rumah sakit dengan catatan pemberian asupan nutrisi cairan diberikan secara 

seimbang dan memenuhi kebutuhan tubuh. Asupan nutrisi cairan membantu proses daya 

tahan tubuh yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien penderita DBD untuk 

meningkatkan kesehatan pasien agar tidak lagi lemas, adanya nafsu makan, dan berat 

badan meningkat karena apabila terjadi kekurangan asupan nutrisi cairan penyakit 

lainnya datang menyerang. Pemberian asupan nutrisi cairan sebaiknya diberi melalui 

oral dan parental yang dapat membantu pemulihan cairan tubuh pada pasien DBD, jika 

pasien kurang dalam pemasukan oral dikarenakan nafsu makan berkurang dengan gejala 

klinis yaitu mual, muntah disarankan makan sedikit namun sering dan dimakan saat lagi 

hangat. Pada pemberian asupan nutrisi cairan disesuaikan dengan kebutuhan pasien 

karena penting sebagai proses metabolisme tubuh merubah kalori menjadi energi dan 

pemulihan dilihat dari hasil uji laboratorium yang kembali meningkat pada kisaran nilai 

normal.  
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ABSTRAK 

Pencemaran lingkungan di Industri Migas yang disebabkan oleh berbagai aktivitas Oil 

Company yang dalam hal ini mencakup kegiatan produksi, pengolahan dan 

pendistribusian. Terlebih lagi, faktor terbesar yang menyebabkan pencemaran 

lingkungan di Industri Migas ini adalah aktivitas pengisian bahan bakar minyak ke 

kapal maupun Loading dan Discharge bahan bakar minyak dari kapal tanker yang 

beroperasi di pelabuhan dan menyebabkan tumpahan minyak di lingkungan Industri 

Migas, khususnya di area perairan. Bila ditinjau lebih lanjut, limbah minyak 

merupakan kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Maka dari itu sebagai 

generasi muda di muka bumi ini kita harus ikut menjaga lingkungan sebagai bentuk 

kepedulian atas hygiene industry. Tumpahan minyak tersebut harus kita tanggulangi 

menggunakan oil adsorbent. Namun oil adsorbent yang dijual di pasaran terlampau 

mahal, maka kami mencari alternatif bahan pengganti adsorbent yaitu menggunakan 

serbuk gergaji. Sebuk gergaji merupakan limbah organik yang berasal dari 

pemotongan kayu yang sampai saat ini pemanfaatannya hanya sebatas bahan bakar 

untuk kegiatan rumah tangga yang masih menggunakan tungku tradisional. Padahal 

serbuk gergaji dapat dimanfaatkan sebagai oil adsorbent untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan terlebih lagi di wilayah perairan milik industri migas yang 

terjadi tumpahan minyak. Pemanfaatan serbuk gergaji sebagai oil adsorbent dapat 

dilakukan dengan sifat kohesif yang dimiliki serbuk gergaji. Caranya yaitu serbuk 

gergaji hasil pemotongan dimasukkan kedalam kain lalu dibungkus untuk menyerap 

minyak yang berada di lokasi terlebih lagi di perairan. Kemampuan oil adsorbent dari 

serbuk gergaji tidak kalah dengan oil adsorbent  yang berada di pasaran, jika oil 

adsorbent  konvensional bisa menyerap  minyak 10 – 12 kali massa nya maka oil 

adsorbent  yang terbuat dari serbuk gergaji bisa menyerap minyak 11 kali dari 

massanya. Oil adsorbent yang telah digunakan untuk menyerap minyak dapat diolah 

kembali menjadi energi alternatif, dimana energi ini memiliki nilai heating value yang 

lebih tinggi dari sebelumnya untuk digunakan pada industri pembakaran batu gamping 

maupun pada industri lainnya untuk bahan bakar pada boiler, bisa juga untuk 

kebutuhan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh industri 

migas untuk menanggulangi tumpahan minyak diperairan, serta dapat dimanfaatkan 

oleh komunitas pecinta alam untuk menjaga kebersihan laut dan ekosistemnya. Selain 

itu oil adsorbent ini dapat menjadi pilihan yang tepat dan ekonomis untuk sektor 

industri, sebab ketersediaan bahan baku yang melimpah serta proses yang mudah.  

 

Kata kunci : serbuk gergaji, oil adsorbent, energi alternative, hygiene industry 
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ABSTRACT 

Environmental pollution in Oil and Gas Industry caused by many activities in the Oil 

Company which in this case includes production, refining and distribution activities. 

Even more, the biggest factorthat causing environmental pollution in the oil and gas 

industry is refueling activity to the ship,as well as Loading dan Discharge fuel from 

tanker which operating in the port andcausing oil spills within the Oil and Gas 

Industry, particularly in water areas.In further review, oil spillsare categorized as“B3” 

waste (Hazardous and Toxic Substances). Therefore, as a young generation on earth we 

must take care of the environmentas a form of top concern of hygiene industry. We 

should use oil adsorbent to overcome the oil spill. But the oil adsorbent which is sold on 

the market is too expensive, so we are looking for alternative substitutes for adsorbent 

by using sawdust. Sawdust is an organic waste derived from cutting of timber which 

until now only utilization of fuel for household activities that still use traditional stoves, 

though sawdust can be used as oil adsorbent to reduce environmental pollution even 

more in the territorial waters of the oil and gas industry that mostly happened the oil 

spill.Utilization of sawdust as oil absorbent can be done with cohesive properties owned 

by sawdust.The trick is the sawdust cutting results are inserted into the cloth and 

wrapped to absorb the oil in the location even more in the waters.The ability of the 

adsorbent oil from sawdust is not inferior to the oil adsorbent in the market, if the 

conventional oil adsorbent can absorb 10 to 12 times it’s mass oil then adsorbent oil 

made from sawdust can absorb oil 11 times from it’s mass.  

The oil adsorbent that has been used to absorb the oil can be recycled into alternative 

energy, where this energy has a higher heating value than before to used in the 

combustion industry of limestone as well as in other industries for fuel in boiler, can 

also for household needs. The results of this study can be utilized by the oil and gas 

industry to cope with oil spills in the water, and can be utilized by nature lovers 

community to maintain the cleanliness of the sea and it’s ecosystem. In addition, this oil 

absorbent can be an appropriate and economical choice for the industrial sector, due to 

the availability of abundant raw materials and easy process. 

 

Keywords : sawdust, oil adsorbent, alternative energy, hygiene industry 

 

Pendahuluan 

Latar belakang 

Pesisir pantai merupakan jantung perekonomian masyarakat disekitarnya dimana 

segala aktivitas perekonomian dan non perekonomian berlangsung. Aktivitas yang 

mendominasi kegiatan perekonomian adalah aktivitas pelabuhan. Kebutuhan bahan 

bakar nelayan, bahan bakar kapal besar (Cargo, Tanker, dll), serta proses Loading dan 

Discharge Bahan Bakar Minyak (BBM) di pelabuhan baik onshore maupun offshore 

merupakan proses vital yang terjadi di daerah perairan. Kegiatan pengisisan bahan bakar 

ke dalam tangki kapal serta proses Loading dan Discharge Bahan Bakar Minyak (BBM) 

sering menghasilkan kejadian kebocoran atau tumpahan minyak ke lingkungan. 

Kapasitas tumpahan yang dihasilkan dari aktivitas diatas pun beragam dari tumpahan 

yang berskala kecil sampai mempunyai skala yang besar, tumpahan tersebut berdampak 

pada pencemaran multidimensi bagi makhluk hayati laut itu sendiri, usaha perikanan, 

usaha turisme, sampai pada tingkat kerusakan laut. Dalam hal ini kami menjumpai 
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pembersihan tumpahan minyak dari aktifitas yang berada di perairan menggunakan oil 

adsorbent. Oil adsorbent digunakan untuk menyerap tumpahan minyak yang berada di 

perairan. Maka dari itu kami berinivasi untuk mengganti oil adsorbent konvensional 

dengan oil adsorbent yang berasal dari limbah serbuk gergaji. 

Serbuk gergaji belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat kita 

selain untuk media tanam dan untuk bahan bakar keperluan rumah tangga, masyarakat 

belum dapat memperoleh nilai tambah dari limbah serbuk gergaji tersebut. Dalam hal 

ini kami berupaya untuk menjadikan limbah serbuk gergaji sebagai bahan baku 

pembuatan oil adsorbent sebagai oil adsorbent yang sudah beredar di pasaran. Limbah 

serbuk gergagji ini dapat pula dimanfaatkan sebagai biodegradable oil adsorbent 

sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kelestarian 

ekosistem laut. Dimana ketersediaannya cukup melimpah dan kandungan selulosa 

dalam serbuk gergaji mampu menyerap tumpahan minyak pada permukaan air laut. 

 

Rumusan masalah 

- Bagaimanakah pemanfaatan serbuk gergaji dalam mengurangi tumpahan minyak? 

- Berapa volume tumpahan minyak yang dapat dipindahkan dengan menggunakan 

oil adsorbent berbahan dasar serbuk gergaji. 

- Bagaimanakah serbuk gergaji hasil penggunaan dalam pembersihan tumpahan 

minyak dapat digunakan kembali sebagai energi alternatif oleh industri dan 

masyarakat? 

 

Tujuan 

- Mengetahui kehandalan oil adsorbent berbahan dasar serbuk kelapa. 

- Mengetahui pemanfaatan serbuk gergaji dalam bidang pelestarian lingkungan 

hidup. 

- Mengetahui pemanfaatan oil adsorbent serbuk gergaji yang sudah digunakan 

sebagai energi alternatif masyarakat. 

 

Manfaat 

Manfaat LKTI ini adalah sebagai solusi pemanfaatan limbah serbuk gergaji untuk 

menanggulangi tumpahan minyak dari kegiatan pengisisan bahan bakar ke dalam tangki 

kapal serta proses Loading dan Discharge Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan 

menggunakan oil adsorbent yang lebih ekonomis dan dapat dimanfaatkan kembali 

sebgai energi alternatif pada masyarakat pesisir. 

 

Tinjauan Pustaka 

Serbuk gergaji 

Serbuk gergaji merupakan limbah industri penggergajian kayu. Selama ini limbah 

serbuk kayu banyak menimbulkan masalah dalam penanganannya yang selama ini 

dibiarkan membusuk, ditumpuk dan dibakar yang kesemuanya berdampak negatif  

terhadap lingkungan sehingga penanggulangannya perlu dipikirkan. 

Limbah serbuk gergaji kayu mempunyai kandungan selulosa, lignin, pentosan, air 

dan abu. 
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Sellulosa 

Limbah serbuk gergaji kayu mengandung sekitar 48,89 % sellulosa. Serbuk  

gergajidengan komponen selulosanya merupakan zat padat kasar yang polar. Selulosa 

ini memiliki afinitas yang besar terhadap zat terlarut yang polar apalagi bila kepolaran 

pelarutnya lebih rendah. 

 

Lignin 

Limbah serbuk gergaji kayu mengandung lignin sekitar 28,89 %. Menurut Widjanarko 

pada tahun 2006, lignin merupakan biopolimer aromatik kompleks yang memiliki berat 

molekul besar dan terbentuk dari proses polimerisasi phydroxycinnamyl alcohol. Lignin 

memiliki beberapa gugus fungsional seperti aldehida, keton asam, phenol dan ether 

sehingga pada lignin dapat terjadi adsorpsi kimia. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Serbuk Gergaji 

 

Adsorbsi 

Adsorpsi adalah suatu peristiwa penyerapan pada permukaan adsorber. Misalnya 

zat padat akan menarik molekul-molekul gas atau zat cair pada permukaannya. Hal ini 

disebabkan karena zat padat yang terdiri dari molekul-molekul tarik menarik dengan 

gaya Van der Waals. Jika ditinjau satu molekul, maka molekul ini akan dikelilingi 

molekul lain yang mempunyai gaya tarik yang seimbang. Untuk molekul, gaya tarik 

dipermukaannya tidak seimbang karena salah satu arah tidak ada molekul lain yang 

menarik, akibatnya pada permukaan itu akan mempunyai gaya tarik kecil. Adsorpsi 

dipengaruhi oleh macam zat yang diadsorpsi, konsentrasi adsorben dan zat yang 

diadsorpsi, luas permukaan, suhu, dan tekanan. 

Adsorpsi pada proses pemucatan minyak terjadi karena adanya H+ yang berasal 

dari asam yang menggantikan kation-kation logam alkali dan alkali tanah pada serbuk 

gergaji. Regina pada tahun 2002 dalam Fatmat dan Ginting pada tahun 2007 

menyatakan bahwa ion H+ akan mengikat zat warna karoten dalam minyak dengan 

ikatan Van der Waals. Weber dalam Yuniarto pada tahun 1999 menyatakan bahwa 

terdapat tiga mekanisme yang terjadi pada proses adsorpsi yaitu:  

1. Molekul-molekul zat yang diserap dipindahkan dari bagian terbesar larutan ke 

permukaan luar dari adsorban. Fase ini disebut sebagai difusi film atau difusi 

eksternal. 

2. Molekul-molekul zat yang diserap dipindahkan pada kedudukan adsorpsi pada 

permukaan adsorban ke bagian yang lebih dalam yaitu pada bagian pori. Fase ini 

disebut dengan difusi pori. 

3. Molekul-molekul zat yang diadsorpsi menempel pada permukaan partikel. 

 

Komponen Presentase 

Selulosa 48,89% 

Lignin 28,89% 

Pentosan  14,09% 

Air 6,15% 

Abu 2,09% 

HHV 20,5 MJ/kg 
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Adsorben 

Adsorben adalah zat atau material yang mempunyai kemampuan untuk mengikat 

dan mempertahankan cairan atau gas didalamnya. Adsorben memiliki dua tipe yaitu 

polar dan non-polar. Adsorben polar disebut juga dengan hydrophilic. Adsorben yang 

mengikat molekul polar seperti air. Jenis ini adalah silica gel, porous alumina dan zeolit. 

Menurut Suryawan dan Bambang pada tahun 2004, adsorben nonpolar lebih mengikat 

oil atau gas dibandingkan air, disebut dengan hydrophobic, contohnya karbon aktif dan 

adsorben polimer. Karakteristik adsorben yang dibutuhkan untuk adsorpsi adalah : 

a. Luas permukaan besar sehingga kapasitas adsorpsinya tinggi. 

b. Memiliki aktifitas terhadap kompenen yang diadsorpsi.  

c. Memiliki daya tahan yang baik.  

d. Tidak ada perubahan volume yag berarti selama peristiwa adsorpsi dan desorpsi.  

 

Minyak solar 

Solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan 

minyak bumi, pada dasarnya minyak mentah dipisahkan fraksi-fraksinya pada proses 

destilasi sehingga dihasilkan fraksi solar dengan titik didih 250°C sampai 300°C. 

Kualitas solar dinyatakan dengan bilangan cetane (pada bensin disebut oktan), yaitu 

bilangan yang menunjukkan kemampuan solar mengalami pembakaran di dalam mesin 

serta kemampuan mengontrol jumlah ketukan (knocking), semakin tinggi bilangan 

cetane ada solar maka kualitas solar akan semakin bagus. Spesifikasi minyak solar 

terlampir pada lampiran 1. 

 

Metode Penelitian 

Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah pencemaran air laut yang diakibatkan oleh kegiatan 

pengisian bahan bakar ke dalam tangki kapal serta proses Loading dan Discharge Bahan 

Bakar Minyak (BBM) sering menghasilkan kejadian kebocoran atau tumpahan minyak 

ke lingkungan. Fokus penelitiannya adalah mencari cara agar penanggulangan 

tumpahan minyak di laut dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efisien sehingga tidak 

sampai menyebar luas dan mengganggu ekosistem laut.   

 

Waktu dan tempat penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada 9-27 Januari 2017 di Kampus STEM Akamigas, 

Jalan Gajah Mada No. 38 Cepu di asrama Vyatra STEM Akamigas, Jalan Ngareng No.1 

Cepu.  

 

Metode penelitian 

Secara umum penelitian ini dibagi atas tiga runut kegiatan yaitu: 

a) Pembuatan adsorben dari serbuk gergaji. 

b) Adsorpsi produk turunan dari minyak bumi (oil spill) yang tertumpah di air 

dengan adsorben serbuk gergaji. 

c) Pemanfaatan limbah serbuk gergaji yang telah mengadsorb minyak sebagai 

bahan bakar untuk industri daan masyarakat. 

Variabel yang akan diteliti : 

a) Berat oil adsorbent serbuk gergaji 
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b) Bentuk oil adsorbent serbuk gergaji 

c)   Tumpahan yang dapat terangkat 

Bahan dan Alat 

Bahan : 

a) Serbuk gergaji  

b) Air Laut 

c) Solar 48 

Alat  : 

a) Neraca         d) Pipet mililiter 

b) Gelas Beaker     e) Ember 

c) Kain  

 

Prosedur penelitian 

 Tahap Pembuatan Sorbent Serbuk Gergaji 

a) Sediakan serbuk gergaji sebanyak-banyaknya. 

b) Pengurangan kadar air pada serbuk gergaji dengan cara  dibawah terik 

matahari. 

 Tahap Adsorpsi 

Sorbent serbuk gergaji yang telah diperoleh akan dianalisa daya serapnya 

terhadap terhadap minyak Solar 48 dengan cara: 

a) Serbuk gergaji ditimbang sebanyak 25 gram, 50 gram, dan 75 gram 

menggunakan neraca timbang. 

b) Siapkan Solar 48 sebanyak 250 gram. 

c) Tuangkan 250 gram Solar 48 kedalam ember yang berisi air laut sebesar ± 

5000 ml. 

d) Letakkan serbuk gergaji kedalam tumapahan minyak tersebut. 

e) Diamkan selama 1 menit dan 2 menit, setelah waktu memenuhi ambil oil 

adsorbent serbuk gergaji. 

Hitung berat serbuk gergaji yang telah telah diambil. 

 

Gambar 1. Adsorbsi Menggunakan Serbuk Gergaji 
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Gambar  2. Adsorbsi Menggunakan Serbuk Gergaji yang Dibungkus Kain 

 

Deskripsi penelitian 

Besar massa solar yang terserap diperoleh dari massa oil adsorbent serbuk gergaji 

setelah menyerap fluida dikurangi dengan massa awal oil adsorbent serbuk gergaji.  

Cara Kerja: 

a) Persiapan Contoh 

Serbuk gergaji diperoleh dari tempat penggergajian kayu didaerah Kabupaten Blora. 

Jumlah contoh yang digunakan adalah 1 kilogram terbagi menjadi 2 sampel 25 

gram, 2 sampel 50 gram dan 2 sampel 75 gram. 

b) Pengeringan Contoh 

Pengeringan yang dilakukan terhadap contoh adalah dengan panas matahari 

langsung (dijemur).  

c) Pembungkusan Contoh  

Sampel kedua diambil dari serbuk gergaji yang dibungkus oleh kain sehingga 

bebrbentuk seperti bantal. 

d) Analisa Hasil  

Hasil yang diperoleh   

 
Dimana : 

 = massa serbuk gergaji pada awal proses 

  = massa serbuk gergaji pada akhir proses 

   

Pembahasan 

Hasil 

Pembuatan oil adsorbent 

Sampel serbuk gergaji berasal dari tempat penggergajian kayu yang berada 

disekitar Kabupaten Blora. Sampel ini dihilangkan kadar airnya dengan cara 

dikeringkan dibawah sinar matahari.. Untuk sampel kedua, serbuk gergaji dibungkus 

dengan kain untuk mendapatkan oil adsorbent berbentuk bantalan. 
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Analisa kemampuan daya serap serbuk gergaji  terhadap solar 

Pengujian ini dilakukan sebagai aplikasi dari oil adsorbent berbahan dasar serbuk 

gergaji. Proses penyerapan ini dilakukan dengan menggunakan variasi bentuk fisik 

serbuk gergaji yaitu berbentuk serbuk dan berbentuk bantalan. Setelah lama waktu yang 

diinginkan tercapai maka akan diperoleh berat akhir sorbent sehingga analisa daya 

serapnya dapat dihitung. 

Tabel 2.  Kemampuan Daya Serap Serbuk Gergaji Terhadap Solar Dengan Waktu 

Kontak 1 Menit 

Variasi Bentuk Massa Serbuk 

Gergaji 

Massa 

Terserap 

Kemampuan Menyerap 

 

Serbuk 

25 216.7 8.7 

50 425 8.5 

75 658.3 8.8 

 

Bantalan  

25 226.2 9.0 

50 454.8 9.1 

75 687.7 9.1 

 

Tabel 3.  Kemampuan Daya Serap Serbu Gergaji Terhadap Solar dengan Waktu 

Kontak 2 Menit 

Variasi Bentuk Massa Serbuk 

Gergaji 

Massa 

Terserap 

Kemampuan 

Menyerap 

 

Serbuk 

25 283.3 11.3 

50 583.3 11.7 

75 866.7 11.6 

 

Bantalan  

25 291.4 11.6 

50 593.6 11.8 

75 879.5 11.7 

 

Kemampuan daya serap serbuk gergaji berdasarkan variasi bentuk 

Berdasarkan grafik 1 dapat diketahui kemampuan daya serap serbuk gergaji 

berdasarkan variasi bentuk menunjukkan bahwa bentuk bantalan jauh lebih efektif 

menyerap solar daripada bentuk serbuk. Hal ini disebabkan serbuk gergaji pada 

bantalaan dapat terkumpul sehingga masa cairan yang terserap lebih banyak seperti 

penjelasan yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.  
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Grafik 1. Pengaruh Bentuk Sampel Terhadap Daya Kemampuan Penyerapan 

 

Kemampuan daya serap serbuk gergaji berdasarkan waktu kontak 

Berdasarkan grafik 2, dapat diketahui bahwa semakin lama waktu kontak, akan 

berbanding lurus dengan fluida yang diserap oleh oil adsorben. Bentuk serbuk gergaji 

yang digunakan berpengaruh terhadap kemampuan menyerap minyak. Pada grafik dapat 

diketahui bahwa bentuk serbuk bantalan dapat menyerap fluida jauh lebih banyak 

daripada bentuk serbuk. 

 

 
Grafik 2. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Daya Kemampuan Penyerapan 

 

Perbandingan serbuk gergaji dengan oil adsorbent 

Faktor kuantitas 

Oil adsorbent dipasaran dapat menyerap minyak lebih dari 10 s/d 12 kali berat per 

lembarnya. Sebanding dengan hal tersebut, oil adsorbent dari serbuk gergaji juga 

memiliki kemampuan yang tak jauh beda dari oil adsorbent dipasaran. Ia mampu 

menyerap minyak sekitar 11 kali massa serbuk gergaji yang digunakan.      
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Faktor Keekonomian 

Dilihat dari segi keekonomian, harga oil adsorbent dari serbuk gergaji lebih 

murah dibandingkan dengan oil adsorbent biasa. Untuk harga oil adsorbent yang 

beredar dipasaran adalah sebesar Rp 10.000 per lembar sedangkan harga total produksi 

oil adsorbent dari serbuk gergaji hanya memakan biaya Rp 2.000, dimana rincian 

perbandingannya dapat dilihat pada tabel 4 

 

Tabel 4. Perbandingan rincian harga oil adsorbent 

Oil adsorbent dari Serbuk Gergaji Oil adsorbent Biasa 

 

Serbuk Gergaji (500 gram) Rp 250 Harga 1 karton oil adsorben isi 100 lembar 

adalah Rp 1.000.000  

jadi harga tiap lembarnya adalah                

Rp 10.000 

Kain pembungkus Rp 1750 

Biaya Total Rp 2000 Rp 10.000 

 

Jika dilihat hasil rincian pada tabel diatas maka harga oil adsorbent yang berasal 

dari serbuk gergaji lebih murah daripada oil adsorbent yang beredar di pasar dengan 

kemampuan menangani tumpahan minyak yang sama. 

 

Pemanfaatan ulang oil adsorbent serbuk gergaji yang telah digunakan 

Jika biasanya oil adsorbent yang sudah digunakan untuk menyerap minyak 

dibuang begitu saja, oil adsorbent serbuk gergaji yang sudah digunakan dapat 

dimanfaatkan kembali sehingga dapat menekan angka limbah yang dhasilkan. 

 

Pemanfaatan sebagai bahan bakar untuk industri 

Pembakaran mula adalah suatu proses dimana terjadi pemanasan pada bahan 

bakar yang sulit terbakar seperti arang, batu bara, dan lain – lain agar mendapatkan suhu 

yang bisa membakar bahan bakar tersebut. 

Oil adsorbent yang telah digunakan untuk penyerapan minyak, dapat menjadi opsi 

untuk digunakan sebagai bahan bakar pada proses pembakaran mula di industri, seperti 

industri pembuatan semen, gamping, gerabah dan bisa juga digunakan untuk bahan 

bakar pada boiler. Serbuk gergaji dipisahkan dari kain pembungkusnya, kemudian 

dilakukan pengeringan dibawah sinar matahari hingga di dapatkan hasil benar-benar 

kering. Serbuk-serbuk gergaji ini dimasukkan langsung ke tungku pembakaran untuk 

selanjutnya digunakan sebagai media pembakar mula. 

 

Pemanfaatan sebagai bahan campuran briket 

Penggunaan briket sebagai bahan bakar dapat menghemat penggunaan kayu dan 

arang kayu serta pembelian gas LPG. Pada umumnya briket dibuat dari tempurung 

kelapa atau sekam padi tanpa ada penambahan bahan lainnya. Penambahan serbuk 

gergaji hasil dari oil adsorbent ini berfungsi untuk membuat briket cepat terbakar. 

Oil adsorbent yang mengandung minyak terlebih dahulu dipisahkan dari kain 

pembungkusnya, kemudian dikeringkan dibawah matahari hingga mendapatkan hasil 

yang benar-benar kering. Serbuk gergaji yang sudah kering tentunya masih mengadung 
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minyak pada pori-porinya hasil serapan dari produk yang tumpah dilaut. Berikut 

merupakan cara pembuatan briket dari serbuk gergaji sebagai berikut:   

a) Peralatan  

> Ayakan  ukuran  lolos 50 mesh dan 70 mesh 

> Cetakan briket 

> Oven 

b) Bahan  

> Serbuk gergaji yang telah digunakan sebagai oil adsorbent 

> Tempurung kelapa 

> Lem kanji 

c) Tahap Pembuatan 

> Proses pengarangan : serbuk gergaji dan tempurung kelapa dibuat dengan 

pengarangan manual (dibakar). 

> Proses pengayakan : pengayakan maksud untuk menghasilkan arang serbuk 

gergajian dan tempurung kelapa yang lembut dan halus. Arang serbuk gergaji 

diayak dengan saringan ukuran kelolosan 50 mesh,  

> Pencampuran media : arang serbuk gergaji dan tempurung kelapa yang telah 

disaring selanjutnya dicampur dengan perbandingan arak serbuk gergaji  90% 

dan arang tempurung kelapa 10%. Pada saat pencampuran ditambah dengan lem 

kanji sebanyak 2,5% dari seluruh campuran arang serbuk gergaji dan tempurung 

kelapa. 

> Pencetakan briket arang : setelah bahan-bahan tersebut dicampur secara merata, 

selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan briket dan selanjutnya dikemas. 

 

Pemanfaatan sebagai bahan bakar rumah tangga 

Oil adsorbent habis pakai dapat pula digunakan sebagai bahan bakar rumah 

tangga seperti memasak. Bila dibandingkan dengan kayu atau arang biasa, oil adsorbent 

serbuk gergaji memiliki nilai pembakaran (heating value) yang lebih besar. Hal ini 

dikarenakan adanya campuran minyak solar yang terkandung dalam serbuk gergaji 

tersebut yang akan membantu dalam proses pembakaran sehingga bisa menghasilkan 

heating value yang lebih besar dibandingkan kayu atau arang biasa.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang pemanfaatan limbah serbuk gergaji sebagai oil 

adsorbent maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

 Pemanfaatan limbah serbuk gergaji akan bekerja maksimal jika berbentuk 

bantalan, dikarenakan serbuk gergaji pada bantalaan dapat terkumpul sehingga 

masa cairan yang terserap lebih banyak. 

 Limbah serbuk gergaji bekas oil adsorbent masih bisa dimanfaatkan sebagai 

pembakaran mula pada industri serta digunakan sebagai campuran briket untuk 

menambah heating value dari briket itu sendiri. 

 Pengaplikasian oil adsorbentserbuk gergaji lebih ekonomis dibandingkan 

dengan oil adsorbent yang beredar di pasaran. 

Saran 

 Perlunya dilakukan kajian ulang mengenai manfaat dari serbuk gergaji.  
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 Perlunya penelitian lebih lanjut tentang komposisi campuran bekas oil adsorbent 

serbuk gergaji  yang dijadikan briket. 

 Perlunya pengembangan dan penelitian agar oil adsorbent serbuk gergaji dapat 

bekerja lebih optimal 
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Lampiran 

Lampiran  Spesifikasi Solar 48 

 

 



 
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 173 

 

GAMBARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEKERJA 

DI INDUSTRI ABON PATMA-AMBARAWA, JAWA TENGAH 

 

Dhanang Puspita1, Sarah Puji Astuti2, Aurelia Roswita Avilla3, Monika Rahardjo4 

1,2,3,4Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Kristen Satya Wacana, Jl Kartini No.11A Salatiga 
1Email :dhanang.puspita@staff.uksw.edu 

 

ABSTRAK 

Abon Patma adalah salah satu industri rumah tangga yang masih menggunakan tungku 

berbahan kayu bakar. Asap yang ditimbulkan oleh pembakaran kayu bakar 

menimbulkan gangguan pernafasan dan penglihatan bagi pekerja. Selain asap, 

gangguan lain yang ditimbulkan adalah suhu ruangan  yang panas. Asap dan suhu 

panas menjadi potensi bahaya bagi karyawan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

melihat pengaruh paparan asap dan suhu tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan 

pekerja. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan pengambilan data dengan 

observasi dan wawancara. Hasil penelitian, ada 2 sumber ganguan  yakni asap dan 

suhu tinggi. Asap menyebakan ganguan pernafasan dan penglihatan, sedangkan suhu 

tinggi menyebabkan dehidrasi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

memakai masker, memakai kacamata, dan perbaikan saluran udara. Dibutuhkan 

program dan pelaksanaan K3 untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja agar 

tercapai produktifitas efisiensi produksi. 

 

Kata kunci : Abon, Industri,K3, Kesehatan, Keselamatan.  

 

ABSTRACT 

Abon Patma is one of the household industries that still use firewood for burning stove. 

Smoke caused by burning firewood causes respiratory and vision problems for workers. 

In addition to smoke, other disturbance caused is the high temperature of the room. 

Smoke and high temperatures are a potential hazard to workers, so this study aims to 

see the effect of exposure to smoke and high temperatures on workers' safety and 

health. This research is qualitative descriptive and data collection with observation and 

interview. Result of research, there are 2 source of disorder that is smoke and high 

temperature. Smoke causes respiratory disturbances and vision, while high 

temperatures cause dehydration. Solutions to overcome these problems are wearing 

masks, wearing glasses, and repair the ventilations. It takes the program and the 

implementation of K3 to ensure the safety and health of workers in order to achieve 

productivity efficiency productivity. 

 

Keywords : Abon, Industry, Health. K3,Safety. 

 

Pendahuluan 

Setiap pekerjaan atau aktifitas dalam bidang industri selalu ada potensi risiko 

kegagalan. Apabila terjadi risiko kekagagalan maka akan langsung menimbulkan 

kerugian bagi industri tersebut. Untuk mengindari atau meminimalkan tingkat atau 

frekuensi terjadi risiko kegagalan dibutuhkan tindakan K3 (Keselamatan dan 
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Kesehatan Kerja). K3 merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan kerja, 

cacat, dan kematian, sehingga akibat kecelakaan kerja yang bersumber dari potensi 

bahaya dapat dicegah1. 

Dalam bidang industri, K3 merupakan instrumen untuk melindungi keselamatan 

dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan aktifitasnya melalui usaha 

pengendalian segala yang memiliki potensi bahaya yang ada dilingkungan kerjanya. 

K3 yang terpenuhi akan memberikan sumbangsih lingkungan kerja yang aman dan 

sehat, sehingga jalannya aktifitas industri menjadi lancar tanpa ada gangguan. 

Pengelolaan dan pelaksanaan K3 yang baik, selain melancarkan aktifitas industri juga 

akan menekan tingkat risiko kerugian yang akan berdapak pada peningkatan 

produktifitas kinerja suaatu Industri. 

Abon Patma adalah salah satu industri rumah tangga yang ada di Kecamatan 

Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Industri ini bergerak dalam produksi 

abon sapi dan ayam yang diturunkan dari generasi ke generasi. Proses pengolahan 

abon masih menggunakan cara-cara konvensional, meskipun ada beberapa proses yang 

sudah dimodernisasi dengan peralatan elektrik dan mekanik. Proses produksi yang 

konvensional ini acapkali menimbulkan gangguan bagi karyawan sehinga menjadi 

potensi gangguan produktifitas kerja. 

Cara produksi abon yang masih konvensional dan masih dipertahankan hingga 

saat ini adalah proses perebusan dan penggorengan. Untuk merebus dan menggoreng 

daging sebagai bahan baku abon dilakukan dengan menggunakan tungku yang 

berbahan bakar kayu bakar. Hasil dari pembakaran akan menimbulkan efek samping 

yakni pencemaran udara. Pencemaran udara diartikan sebagai udara yang mengandung 

suatu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi dan menyebabkan 

gangguan kesehatan2. Asap dan panas yang dihasilkan menjadi kendala yang dihadapi 

pekerja di sana. Asap menyebabkan gangguan pernafasan dan penglihatan, sedangkan 

panas pada ruang perebusan dan penggorangan menimbukan rasa yang tidak nyaman 

karena suhu yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran K3 

dan efeknya bagi keselamatan dan kesehatan pekerja di industri Abon Patma. 

 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di industri Abon Patma, Ambarawa, Kabupaten Semarang 

pada bulan Juli hingga September 2016. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. 

Pengambilan data diperoleh dengan observasi di ruang produksi dan wawancara dengan 

beberapa pekerja. 

 

Hasil 

Tabel 1. Potensi bahaya yang dialami pekerja Abon Patma 

No 
Potensi Risiko Keselamatan dan Kesehatan dan solusi 

Asap Solusi Panas Solusi 

1 Gangguan 

Pernafasan 

 Batuk 

 Sesak nafas 

 Lemas 

 Pengadaan 

ventilasi 

 Pengadaan 

cerobong 

asap 

Gangguan  

 Berkeringat 

berlebih 

 Mudah haus 

 

 Pengadaan 

Kipas 

angin/AC 

 Pengadaan 

ventilasi 
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2 Gangguan 

penglihatan 

 Mata berair 

 Mata perih 

 Mata merah 

 Kelilipan 

 Pengadaan 

exhoust fan 

 Pemakaian 

masker 

 Pemakaian 

kacamata 

safety 

  

 

Pembahasan 

Abon Patma memiliki urutan produksi abon dari produk mentah hingga jadi, 

seperti terlihat pada gambar 1. Dari urutan produksi tersebut ada beberapa tahap yang 

rentan berkaitan dengan K3 pekerja. Kendalah utama yang dihadapi pekerja Abon 

Patma adalah gangguan asap dari tungku pembakaran dan panas yang berlebih di ruang 

perebusan dan penggorengan. Ganguan ini menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi 

pekerja. 

 
Gambar 1. Alur produksi di Industri Abon Patma 
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Cara produksi secara konvensional acapkali tidak relevan lagi dengan 

perkembangan dunia industri. Masalah efektifitas dan produktifitas menjadi alasan 

beberapa industri merubah cara produksi yang semula konvensional menjadi modern. 

Modernisasi proses produksi akan memberikan keuntungan bagi industri, yakni 

meningkatnya produktifitas dan dan efisiensi waktu, tenaga, dan pembiayaan. Namun, 

modernisasi juga memberikan dampak bagi manajemen industri yakni investasi 

peralatan yang membutuhkan biaya besar dan peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM). Dengan alasan tersebut, Abon Patma masih belum berani untuk 

memoderninasasi alat pemanas, sehingga masih menggunakan tungku berbahan bakar 

kayu. 

 

Gangguan asap 

Kayu adalah bahan bakar yang murah dan mudah didapat. Masyarakat di 

pedesaan menggunakan kayu sebagai bahan bakar di dapur, begitu juga dengan 

beberapa industri yang memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar. Komposisi kayu yang 

terdiri dari karbon (46%), hidrogen (6%), oksigen (44%), dan mineral (1%) sangat 

potensial untuk dijadikan bahan bakar3. Di balik murahnya kayu sebagai bahan bakar, 

juga memberikan dampak buruk bagi kesehatan yang disebabkan oleh asap yang 

ditimbulkan dari pembakaran kayu. Pokhrel dalam Sayuti pada tahun 2013 

menyebutkan jika asap dari kayu bakar mengandung karbon monoksida, oksida nitrat, 

sulfur oksida, formaldehid, dan benzopirene4.  

 
Gambar 2. Tungku pembakaran dan pekerja yang tanpa dilengkapi alat 

pelindung diri 

 

Asap yang ditimbulkan oleh pembakaran kayu di industri Abon Patma (gambar 2) 

telah menimbulkan gangguan bagi pekerjanya. Operator yang bertugas membakar kayu 

mengalami gangguan pernafasan seperti; batuk, sesak nafas, dan overventilated 

(terengah-engah). Kejadian ini diakibatkan terhirupnya asap oleh pekerja. Di sisi lain 

pekerja juga tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) masker sebagai penutup 

mulut dan hidung. 

Batuk adalah respon alami tubuh saat ada benda asing masuk dalam saluran 

pernafasan. Miah et al mengungkapkan jika partikel dari hasil pembakaran kayu sebesar 

2,5 mikron (PM2,5)
5. WHO pada tahun 2011 menyatakan, dari berbagai jenis zat 
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pencemar udara, benda partikulat berdiameter 10 mikron (PM10) mendapat perhatian 

khusus karena dinilai memiliki pengaruh besar terhadap gangguan kesehatan manusia. 

Kesehatan dari paparan PM10 dalam waktu singkat dapat memengaruhi reaksi radang 

paru-paru, ISPA, gangguan pada sistem kardiovaskuler, meningkatnya perawatan gawat 

darurat, peningkatan penggunaan obat, bahkan kematian. 

Sesak nafas dan overventilated adalah respon tubuh akibat berkurangnya asupan 

oksigen dalam darah. Karbonmonoksida (CO) yang dihasilkan oleh asap dari 

pembakaran kayu adalah salah satu zat beracun yang sangat berbahaya jika terhirup oleh 

manusia. Gas CO dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem pernapasan atas 

dan juga bawah6. Keracunan CO berhubungan erat dengan lamanya paparan gas 

tersebut pada manusia.  

CO sebagai gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa adalah gas 

yang berbacun dan mematikan (silent killer), meskipun tidak mengiritasi. Menurut 

WHO paparan CO dengan konsentrasi 100mg/m3 (87,3 ppm), 60 mg/m3 (52,38 ppm), 

30 mg/m3 (26,19 ppm), 10 mg/m3 (8,73 ppm) memiliki durasi paparan selama 15 

menit, 10 menit, 1 jam, dam 8 jam. Apabila melebihi ambang batas paparan akan 

menyebabkan gangguan pada sistem kardiologi, hermatologi, neurologi, dan respirologi. 

Konsentrasi CO yang tinggi di dalam darah akan menyebabkan distres pernafasan dan 

kematian. Yang terjadi pada pekerja adalah paparan CO yang berlangsung dari pagi 

pukul 08.00 hingga 14.00, namun tidak diketahui secara detail berapa konsentrasi CO di 

udara di industri tersebut. 

Rahman menyatakan bahwa paparan asap dan debu mikro yang terakumulasi 

dalam jangka waktu yang cukup lama mampu menjadi pemicu kanker nasofaring. 

Karsinoma nasofaring adalah tumor ganas epitel nasofaring yang terjadi di nasofaring. 

Asap rokok menjadi pemicu utama munculnya kanker ini. Pekerja Abon Patma sebagian 

besar mengaku sebagai perokok aktif. WHO melaporkan, bahwa 2 dari 3 penderita 

nasofaring adalah perokok aktif. Para pekerja yang bekerja dengan paparan asap dan 

suhu tinggi juga dilaporkan banyak yang mengalami penyakit ini. Guo dalam Pratiwi 

pada tahun 2015 menyatakan bahwa paparan asap kayu hasil pembakaran kayu bakar 

untuk memasak selama lebih dari 10 tahun dapat meningkatkan kejadian kanker 

nasofaring sekitar 6 kali lipat1. Paparan asap dan konsumsi rokok bisa menjadi pemicu 

munculkany penyakit ini. 

Keluhan gangguan penglihatan juga dirasakan pekerja akibat paparan asap dari 

tungku pembakaran. Keluhan yang dirasakan pekerja adalah mata perih, gatal, merah, 

berair, dan kelilipan. Para pekerja tidak mengenakan pelindung mata/kacamata safety 

sangat rentan terhadap paparan asap. Mata sangat sensitif terhadap paparan gas maupun 

particulate matter (PM). Adanya paparan gas dan particulate matter menyebabkan mata 

mengalami iritasi, sehingga reaksinya mata akan terasa perih, mengeluarkan air, dan 

memerah. Adanya particulate matterberukuran besar yang masuk dalam selaput mata 

akan menyebabkan kelilipan yang berakibat mata teriritasi. 

Paparan asap pada pembakaran di tungku bisa menyebabkan sindroma mata 

kering (dry eye syndrome). Sindroma mata kering merupakan suatu kelompok gejala 

dimana mata tidak berasa nyaman, seperti iritasi, perih, berair, seperti ada pasir, lengket, 

gatal, pegal, merah, cepat merasa mengantuk, cepat lelah, dan dapat terjadi penurunan 

tajam penglihatan7. Apabila terjadi kerusakan pada epitel kornea atau jika sudah parah 

akan menyebabkan perforasi kornea dan kebutaan. 
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Dampak dari pencemaran udara khususnya paparan asap selain akan mengganggu 

kesehatan bagi penderitanya juga akan menimbulkan beban ekonomi8. Beban ekonomi 

tersebut akan ditanggung individu, keluarga atau perusahaan tempatnya bekerja. Selain 

beban ekonomi, juga terjadi penurunan efektifitas dan produktifitas, akibatnya produksi 

tidak lagi optimal. 

 
Gangguan suhu panas 

Ruang perebusan dan penggorengan material abon (gambar 3) berada dalam satu 

ruangan dan kondisinya tertutup. Minimnya ventilasi dan akumulasi suhu dari tungku 

menyebakan udara dalam ruangan meningkat. Tanda-tanda meningkatnya suhu terlihat 

seperti; gerah, berkeringat, haus, dan rasa yang tidak nyaman. Paparan panas terjadi 

ketika tubuh menyerap atau memroduksi panas yang lebih besar daripada yang 

diterima melalui proses regulasi termal9. Paparan suhu udara yang panas ini membuat 

lingkungan kerja yang tidak nyaman. Tingkat kenyamanan lingkungan kerja atau ruang 

produksi akan memengaruhi produktifitas pekerja yang berimplikasi dengan performa 

pekerjaan. 

 

 
Gambar 3. Ruang penggorengan yang suhunya panas 

 

Ruang produksi yang tertutup rapat menjadi akumulusi panas yang ditimbulkan 

oleh tungku dan suhu tubuh pekerja. Suhu udara yang tinggi dalam ruangan berpotensi 

menyebabkan gangguan fisiologi dalam tubuh. Gejala yang ringan adalah tubuh akan 

memroduksi keringat berlebih untuk mengimbangi suhu tubuh. Konsekuensi hilangnya 

cairan yang terbuang melalui keringat adalah dehidrasi. Akibat lanjut dari dehidrasi 

adalah heat stroke dan bisa menyebabkan ketidaksadaaran10. 

 

Solusi 

Untuk mengatasi permasalahan ganguan asap dan suhu udara  yang tinggi perlu 

dilakukan pembenahan. Gangguan asap bisa diatasi dengan perbaikan sirkulasi udara 

yang baik melalui ventilasi. Asap hasil pembakaran bisa disedot dengan menggunakan 

exhoust fan lalu dialirkan dalam cerobong udara. Pemakaian masker moncong (Mask 

Respirator) menjadi solusi yang tepat karena jenis masker ini mampu menyaring gas-
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gas beracun dan particulate matter. Pengunaan kaca mata safety dapat mencegah mata 

terpapar asap dari tungku pembakaran sekaligus debu atau particulate matter. 

Ruangan produksi (perebusan dan penggorangan) tidak boleh terbuka dengan 

lingkungan luar atau ruangan yang lain untuk mencegah kontaminasi. Tertutupnya 

ruangan ini menyebakan akumulasi suhu udara. Solusi untuk mengatasi suhu udara 

yang tinggi adalah pembuatan exhoust fan yang berfungsi untuk membuang udara yang 

panas. Udara yang dingin bisa dialirkan ke dalam dengan menggunakan penyaring 

udara yang baik. Penggunaan kipas angin juga menjadi solusi, tetapi alangkah baiknya 

menggunakan pendingin udara (AC).  

Dengan diterapkannya K3 berkaitan dengan permasalahan gangguan asap dan 

panas diharapkan bisa memberikan keamanan dan kenyamanan pekerja. Selain 

menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan lokasi kerja, penerapan K3 juga 

memberikan jaminan kepada sumber produksi agar penggunaannya lebih aman dan 

efisien.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan adanya gangguan K3 bagi pekerja di 

industri Abon Patma. Paparan asap dan panas adalah gangguan yang muncul akibat 

pembakaran tungku dengan menggunakan kayu bakar. Paparan asap menyebabkan 

gangguan pernafasan yakni;  batuk, sesak nafas, overventilated, dan lemas. Gangguan 

mata yang sebabkan oleh asap yakni terjadi iritasi mata yang ditandai mata perih, mata 

berair, mata merah, dan kelilipan. Pada paparan suhu panas, pekerja mengalami 

keringat berlebih dan mudah haus. Solusi yang diberikan berkaitan dengan gangguan 

asap adalah perbaikan saluran udara bersih dan asap tungku, serta pemanfaatan masker 

dan kaca mata safety. Untuk suhu udara yang tinggi diatasi dengan pembuatan saluran 

udara dengan penyaring atau penggunaan kipas angin atau AC. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang : Perbaikan status gizi pada pekerja wanita usia subur mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas kerja. Faktor penting 

lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan salah satunya adalah masa 

kerja. Berdasarkan survey awal bagian sewing, rata-rata status gizi pekerja gemuk, 8 

pekerja tidak dapat memenuhi target produksi yang ditentukan perusahaan dan 58% 

pekerja merupakan masa kerja baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan status gizi dan masa kerja terhadap produktivitas kerja. Metode : Penelitian 

dilakukan menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 66 orang. Sampel diambil melalui 

kriteria inklusi dan eksklusi dan menggunakan teknik simple random sampling dan 

didapatkan 45 sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

timbangan badan dan mikrotoa untuk mengukur status gizi berdasarkan IMT, serta 

lembar observasional untuk pencatatan masa kerja dan produktivitas kerja. Teknik 

analisis data yang digunakan pada analisis bivariat adalah uji Korelasi Pearson serta 

pada analisis multivariat adalah uji statistik Regresi Linier menggunakan SPSS Versi 

16. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi 

dan masa kerja dengan produktivitas kerja dengan p value = 0,001 dan R2 = 0,296 dan 

nilai koefisien korelasi yaitu 0,401. Pada uji statistik regresi linier menunjukkan 

variabel masa kerja adalah variabel yang paling berhubungan. Simpulan : Terdapat 

hubungan yang signifikan antara status gizi dan masa kerja dengan produktivitas kerja 

pada pekerja wanita CV. Maju Abadi Garment, Sukoharjo. 

 

Kata Kunci : status gizi, masa kerja, produktivitas kerja, pekerja garmen 

 

ABSTRACT 

Background : Improving the nutritional status in childbearing age female workers have 

a very important role in increasing the productivity of labor. Others an important factor 

that may affect the productivity of employees was the working period. According to the 

preliminary survey, the average nutritional status of sewing workers are obese, 67% 

were unable to fulfill production targets and 58% of workers were in the new working 

period. This study aimed to determine the relationship of nutritional status and working 

period on work productivity. Methods : This research used the analytic observational 

method with the cross sectional approach. The population amounted to 66 people. 

There were 45 samples obtained using the inclusion and exclusion criteria along with 

the simple random sampling technique. The instrument has been used in this research 

were weight scales and mikrotoa scales to measure nutritional status based on IMT, as 
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well as observational sheet for recording working periods and work productivity. Data 

analysis techniques used in the bivariate analysis were pearson correlation test and the 

multivariate analysis linier regression was as statistical test aided with the computer 

program of SPSS Version 16. Results : The result of the research showed that there was 

a corellation between nutritional status and working period with work productivity (p 

value = 0.001, R2=0.296 and correlation coefficient value = 0.401). In linear 

regression statistical test showed that period of workers variables are variables that 

most correlated. Conclusion : There was a significant corellation between nutritional 

status and working period with work productivity on women workers at CV. Maju Abadi 

Garment, Sukoharjo.   

 

Keywords : nutritional status, working period, work productivity, garment workers 

 

Pendahuluan 

Industri tekstil dan garmen merupakan salah satu industri padat karya sebab 

mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar yaitu 400.000 tenaga kerja per tahun. 

Mengingat banyaknya jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh industri tekstil dan 

garmen maka asosiasi perusaahan tekstil dan garmen perlu memperhatikan status gizi 

pekerjanya. Kekurangan maupun kelebihan gizi pekerja dapat mempengaruhi 

perkembangan fisik, mental, dan intelektual yang nantinya akan menyebabkan 

penurunan produktivitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, perbaikan dan peningkatan status 

gizi terutama pekerja wanita usia subur mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

peningkatan produktivitas kerja1. 

Produktivitas kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kecukupan 

gizi. Faktor ini akan menentukan prestasi kerja tenaga kerja karena adanya kecukupan 

dan penyebar kalori yang seimbang selama bekerja2. Faktor penting lainnya yang dapat 

mempengaruhi produktivitas karyawan salah satunya adalah masa kerja. Masa kerja 

merupakan lamanya seseorang bekerja pada suatu bidang yang berpengaruh pada 

pengetahuan dan keterampilan selama bekerja pada saat itu dan bisa membuat seseorang 

lebih baik dan menguasai bidang pekerjaannya.3 

CV. Maju Abadi Garment merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

garmen yang menghasilkan produk pakaian jadi dan pada proses produksinya terdapat 

kegiatan penjahitan (sewing) yang bertugas untuk menyatukan pola kain yang 

terpotong-potong menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Berdasarkan survey awal, 6 dari 12 pekerja bagian sewing memiliki status gizi 

dengan kategori yang berbeda-beda, dimana 4 pekerja memiliki kategori kurus, 3 

pekerja dengan kategori normal, 5 pekerja dengan kategori gemuk, dan 58% 

diantaranya merupakan pekerja dengan masa kerja baru, sementara untuk tingkat 

produktivitasnya 8 pekerja tidak dapat memenuhi target produksi yang telah ditentukan 

perusahaan.. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan status gizi dan masa 

kerja dengan produktivitas kerja pada pekerja wanita CV. Maju Abadi Garment, 

Sukoharjo. 
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Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan 

cross sectional menggunakan teknik simple random sampling. Populasi pada penelitian 

ini adalah pekerja wanita di bagian Sewing CV. Maju Abadi Garment sebanyak 119 

orang, kemudian dilakukan inklusi dan eksklusi diperoleh 66 responden. Sampel 

dihitung menggunakan rumus Sugiyono sehingga diperoleh 45 responden. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah status gizi dan masa kerja, sedangkan 

variabel terikatnya adalah produktivitas kerja. Status gizi adalah perhitungan yang 

didasarkan pada indeks masa tubuh (IMT) untuk menilai gizi pekerja di bagian unit 

sewing CV. Maju Abadi Garment yang diukur menggunakan timbangan badan dan 

mikrotoise. Masa kerja adalah lamanya tenaga kerja bekerja di bagian sewing  CV. Maju 

Abadi Garment, terhitung dari pertama kali tenaga kerja masuk kerja sampai dengan 

saat penelitian dilaksanakan dalam satuan tahun. Produktivitas kerja adalah 

perbandingan antara keluaran (lembar potong jahit yang dihasilkan) dan masukan 

(target pencapaian menjahit yang ditetapkan) dalam satu hari pada jam kerja normal 

pada pekerja bagian sewing  CV. Maju Abadi Garment. Data yang sudah terkumpul 

kemudian dianalisis bivariat dengan uji Korelasi Pearson dan multivariat menggunakan 

uji Regresi Linier. 

  

Hasil 

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh tendensi variabel bebas status gizi, masa 

kerja sebagai berikut. 

Tabel 1. Tendensi Status Gizi dan Masa Kerja 

 

Sesuai tabel 1 diatas diketahui bahwa rata-rata nilai status gizi responden adalah 

26,67 kg/m2 sedangkan nilai status gizi terendah dan terbesar adalah 17,12 kg/m2 dan 

43,66 kg/m2. Adapun rata-rata masa kerja responden adalah 4,4 tahun dan masa kerja 

terlama yaitu 7 tahun sementara masa kerja yang paling baru yaitu 1 tahun. 

Tabel 2. Tendensi Produktivitas Kerja 

Variabel Mean SD Min Max Range 

Produktivitas Kerja 0,89 0,24 0,43 1,64 1,21 

 

Rata-rata produktivitas kerja responden yaitu 0,89 dan nilai produktivitas kerja 

terendah adalah 0,43 sedangkan nilai produktivitas terbesar adalah 1,64. 

Tabel 3. Hubungan Variabel Penelitian dengan Produktivitas Kerja 

Variabel Signifikansi 

(p) 

Koefisien Korelasi 

( r ) 

Status Gizi  0,012 0,373 

Masa Kerja  0,002 0,447 

 

Hasil uji bivariat sesuai pada tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa hasil uji 

statistik korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara status 

Variabel Mean SD Min Max Range 

Status Gizi (kg/m2) 26,67 6,64 17,12 43,66 26,55 

Masa Kerja (tahun) 4,4 1,54 1 7 6 
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gizi dengan produktivitas kerja yaitu p value = 0,012 (p <0,05) dengan koefisen korelasi 

yang lemah yaitu r = 0,373 dan terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja 

dengan produktivitas kerja yaitu p value = 0,002 (p <0.05) dengan koefisen korelasi 

yang sedang yaitu r = 0,447. 

Tabel 4. Uji Multivariat Status Gizi dan Masa Kerja dengan Produktivitas Kerja. 

 

Berdasarkan hasil uji Regresi linier dengan bantuan program SPSS versi 16.0. 

seperti terlihat pada tabel 8, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling besar 

peranannya atau dominan hubungannya terhadap produktivitas kerja adalah masa kerja 

dengan nilai p value yaitu 0,004 dan memiliki kekuatan hubungan berdasarkan nilai 

koefisien korelasi pada masa kerja yaitu 0,401 sehingga dapat diartikan bahwa variabel 

masa kerja memiliki dominasi hubungan sebesar 40,1% terhadap produktivitas kerja 

dibandingkan dengan variabel status gizi. Besarnya pengaruh dari kedua variabel bebas 

terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh nilai R2 sebesar 0,296. Nilai ini menunjukkan 

bahwa produktivitas kerja responden bagian sewing CV. Maju Abadi Garment 

dipengaruhi oleh variabel status gizi dan masa kerja sebesar 29,6% sedangkan 70,4% 

sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Pembahasan 

Hasil uji korelasi Pearson terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi 

dengan produktivitas kerja dengan p value = 0,012 dan koefisien korelasi yang lemah 

dengan r = 0,373. Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Budiono bahwa 

kesehatan tenaga kerja erat bertalian dengan tingkat atau keadaan gizi yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja4. Seorang tenaga kerja dengan keadaan gizi yang 

baik akan memiliki kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang lebih baik. Berdasarkan 

hasil pengukuran, rata-rata responden memiliki status gizi gemuk yaitu sebanyak 23 

responden dan hanya 34,8% di antaranya yang produktif. Menurut Roxane tenaga kerja 

dengan status gizi kurang atau buruk dan berlebih akan memiliki kemampuan fisik yang 

kurang, kurang motivasi dan semangat, juga lamban dan apatis yang akhirnya akan 

mengurangi produktivitas kerja.5 

Adapun hasil uji statistik variabel masa kerja juga menunjukkan hubungan yang 

signifikan dengan produktivitas kerja (p value 0,002) dengan kekuatan korelasi positif 

(+), artinya semakin lama masa kerja, maka semakin tinggi pencapaian 

produktivitasnya. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Elia, Josephus 

dan Tucunan tentang hubungan antara kelelahan kerja dan masa kerja dengan 

produktivitas kerja pada tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Bitung tahun 2015, 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja terhadap 

produktivitas karyawan6. Sulaeman juga mengemukakan hal yang sama bahwa semakin 

lama seorang pekerja melakukan pekerjaannya, maka akan semakin terampil7. 

Keterampilan yang tinggi akan berdampak positif terhadap kinerjanya, seperti waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya menjadi semakin cepat, selain itu 

kualitas hasil pekerjaannya juga akan semakin baik. 

Variabel Koefisien Korelasi P R Square (R2) 

Konstanta  0,051  

Status Gizi 0,314 0,021 0,296 

Masa kerja 0,401 0,004  
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Berdasarkan hasil uji Regresi Linier diperoleh variabel masa kerja merupakan 

variabel yang paling berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan lebih dominan 

daripada variabel status gizi pada pekerja bagian sewing CV. Maju Abadi Garment 

Sukoharjo. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetiyo tentang 

analisis variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita pada 

industri tas didapatkan hasil bahwa masa kerja paling dominan daripada variabel lain 

yaitu usia, pelatihan, dan tanggungan keluarga8. 

Hal tersebut bisa saja terjadi karena pada pekerjaan di bagian sewing  ini 

mayoritas pekerja yang memiliki produktivitas kerja lebih baik yaitu pekerja yang udah 

bekerja lebih lama. Menurut Rudiansyah bahwa lamanya bekerja seorang karyawan 

didalam bidang tertentu umumnya dianggap memiliki kemampuan dan keahlian yang 

potensial, dikarenakan masa kerja menentukan bahwa karyawan tersebut telah 

menguasai bidang yang telah ditekuni sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan menjadi optimal9. Besarnya pengaruh variabel status gizi dan masa kerja 

terhadap variabel produktivias kerja secara bersama-sama yaitu sebesar 29,6%, 

sedangkan 70,4% sisanya dapat disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kesimpulan 

Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dan masa kerja dengan 

produktivitas kerja pada pekerja wanita bagian Sewing CV. Maju Abadi Garment 

Sukoharjo. 
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ABSTRAK 

Iklim keselamatan kerja telah diakui sebagai tolok ukur untuk meningkatkan 

keamanan pada tempat kerja di berbagai macam industri, berdasarkan  pentingnya 

penilaian iklim keselamatan dan belum pernah dilakukan di PT. X maka diperlukan 

pengukuran iklim keselamatan kerja di PT. X dengan menggunakan kuesioner 

NOSACQ-50 versi bahasa Indonesia. 

Penelitian dan pengambilan data dilakukan dengan metode observational 

deskriptif dan pengambilan sampel pada area produksi di PT X dengan jumlah 49 

responden (terdiri dari 30 responden wanita dan 19 responden laki-laki) pada bulan 

Mei - Juni 2017 kemudian data hasil  penyebaran kuesioner NOSACQ-50 dianalisis.  

Hasil penelitian pada dimensi 1 rata-rata 2.74, dimensi 2 rata-rata 2.86, pada 

dimensi 3 dengan rata-rata 2.85, dimensi 4 rata-rata 2.77, dimensi 5 rata-rata 2.54, 

dimensi 6 rata-rata 3.01, dan pada dimensi 7 rata-rata 2.88. Dimensi 5 mendapatkan 

hasil terendah dikarenakan banyak pekerja merasa terbiasa dalam bekerja atau 

melaksanakan pekerjaan tersebut meskipun dalam kondisi tidak aman. Pekerja juga 

merasa bahwa aturan yang dibuat manajemen boleh dilanggar asalkan tidak 

menimbulkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan meskipun kecelakaan kecil 

misalnya tertusuk jarum dianggap hal yang sudah wajar. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa iklim keselamatan di area produksi 

perusahaan tekstil PT. X dalam kondisi baik tetapi masih ada unsur unsave act yang 

mengakibatkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja karena mendapatkan 

hasil rata-rata pada setiap dimensi diatas 50%. 

 

Kata kunci : Kecelakaan Kerja, Iklim Keselamatan, kuesioner NOSACQ-50, Pekerja, 

Manajemen. 

 

ABSTRACT 

The safety climate has been recognized as a benchmark for improving workplace 

safety in a wide range of industries, based on the importance of safety climate 

assessment and has never been done in PT. X it is necessary to measure it at PT. X 

using the NOSACQ-50 Indonesian version. 

Research and data were collected by observational descriptive methods and 

sampling in production area at PT X with 49 respondents (consisting of 30 female 

respondents and 19 male respondents) in May - June 2017 then the result data of 

NOSACQ-50 questionnaire was analyzed. 

The results of research on dimensions 1 average 2.74, dimensions 2 averaged 

2.86, in dimensions 3 with average 2.85, dimensions 4 average 2.77, dimensions 5 

average 2.54, dimensions 6 average 3.01, and on dimensions 7 average 2.88. 
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Dimension 5 gets the lowest result because many workers feel accustomed to working 

or doing the job even in unsafe conditions. Workers also feel that rules created by 

management may be violated as long as they do not cause harm to workers and firms 

even though minor accidents such as needling punctures are considered normal. 

This research concludes that the safety climate in the production area of textile 

company of PT. X is in good condition but there are still unsave act elements that cause 

work-related diseases and accidents due to work due to get average results on each 

dimension above 50%. 

 

Keywords :  Work Accident, Safety Climate, NOSACQ-50 Questionnaire, Worker, 

Management 

 

Pendahuluan 

Kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan karena sistem keselamatan kerja 

yang ada di perusahaan yang begitu lemah. Iklim keselamatan kerja didefinisikan 

sebagai persepsi yang dimiliki pekerja mengenai lingkungan kerja pekerja. Zohar 

mendefinisikan bahwa iklim keselamatan kerja berhubungan dengan kondisi keamanan 

kerja di organisasi secara langsung1. Iklim keselamatan kerja telah diakui sebagai solusi 

yang berguna untuk meningkatkan keamanan pada tempat kerja di berbagai macam 

industri. Beberapa penelitian mengenai iklim keselamatan kerja menunjukkan bahwa 

semakin sedikit kecelakaan kerja yang terjadi dihubungkan dengan iklim keselamatan 

kerja2. Pengukuran iklim keselamatan kerja menggunakan kuesioner yang biasa disebut 

attitudequestionnaire. Banyak penelitian mengenai pengembangan atau pembuatan alat 

ukur iklim keselamatan kerja. Salah satu peneliti yang melakukan hal ini adalah ahli tim 

kerja Nordic. Kuesioner yang dikembangkan tersebut: NOSACQ-50. Kuesioner ini 

telah dilakukan validasi dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, dalam 

melakukan penilaian iklim keselamatan kerja di PT. X, belum pernah digunakan. Oleh 

karena itu, untuk mengetahui iklim keselamatan kerja diperlukan kuesioner ini sebagai 

alat dalam pengukuran iklim keselamatan kerja di PT. X. Dari uraian di atas, maka 

masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan seperti berikut: 

Bagaimanakah iklim keselamatan kerja pada PT. X berdasarkan dimensi-dimensi iklim 

keselamatan kerja NOSACQ-50. 

  

Metode Penelitian 

Penelitian dan pengambilan data dilakukan dengan metode observational 

deskriptif dan pengambilan sample pada area produksi di PT X dengan jumlah 49 

responden (terdiri dari 30 responden wanita dan 19 responden laki-laki) pada bulan Mei 

- Juni 2017. Objek yang diteliti adalah karyawan area produksi yang ada di perusahaan 

dengan usia 20-45 tahun dengan pendidikan SLTA sederajat. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian secara 

langsung dilapangan, yaitu pengisian kuesioner bagi responden. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas NOSACQ-50. 
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Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan 

langsung pada objek yang diteliti guna mendapatkan data primer yang diperlukan dan 

mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

Studi Pustaka 

Budaya keselamatan kerja sangat dipengaruhi oleh iklim keselamatan kerja yang 

merupakan persepsi bersama antara manajemen perusahaan dengan pekerja dalam 

melakukan aktivitas di perusahaan. Iklim keselamatan kerja (safety climate) cenderung 

merujuk kepada karakteristik kepribadian dari pekerja, seperti apa yang dipikirkan 

orang terkait dengan K3 dalam suatu organisasi, termasuk dalam hal ini adalah sikap 

dan perilaku individual. Perilaku aman menurut Heirinch pada tahun 1980 adalah 

tindakan atau perbuatan sari seseorang atau beberapa orang karyawan yang 

memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap karyawan, sedangkan 

menurut Bird dan Germain pada tahun 1990 perilaku aman adalah perilaku yang tidak 

dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau insiden. 

Iklim keselamatan kerja merupakan bentuk perluasan dari iklim organisasional 

yang menjadi salah satu karakteristik penting dari budaya organisasi, disamping 

karakteristik-karakteristik yang lain seperti perilaku reguler yang terjadi sehari-hari, 

norma, nilai yang dominan, falsafah dan aturan3. 

Menurut Lin et al pada tahun 2008, iklim keselamatan kerja dibagi menjadi tujuh 

dimensi, yakni: 1) Kesadaran dan kompetensi keselamatan kerja, 2) Komunikasi 

keselamatan kerja, 3) Lingkungan organisasi, 4) Dukungan manajemen, 5) Pertim-

bangan risiko, 6) Peringatan keselamatan kerja dan 7) Pelatihan keselamatan kerja. 

Kemudian peneliti (2008) keselamatan kerja dari wilayah Nordik (Swedia,Finlandia, 

Denmark, Norwegia dan Islandia), melakukan sebuah penelitian untuk dapat membuat 

sebuah alat pengukur iklim keselamatan kerja. Mereka kemudian merumuskan sebuah 

kuesioner yang bernama “ The Nordic Safety Climate Questionnaire” (NOSACQ-50). 

NOSACQ-50 terdiri dari 7 dimensi pertanyaan di mana setiap bagiannya mewakili 

unsur dari iklim keselamaan kerja. 

Kecelakaan kerja (accident) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak 

diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian 

terhadap proses. Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh 

karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar untuk 

selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab itu serta dengan 

upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak 

berulang kembali (Suma’mur, 2009). 

 

Kuesioner 

Instrumen Penelitian menggunakan Kuesioner NOSACQ-50 atau Nordic 

Occupational Safety Climate Questionnaire dengan skala penilaian 1-4 untuk 

mengevaluasi iklim keselamatan kerja di suatu perusahaan. 
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Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti didapat dari penyebaran kuesioner NOSACQ-50 

kepada karyawan di PT. X dengan mendapatkan total 49 responden dengan cara acak. 

Adapun tahap-tahap pengerjaannya adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan Kuesioner. 

2. Bekerjasama dengan kepala departemen untuk pengumpulan  

3. Mengumpulkan data kuesioner yang diisi oleh karyawan. 

4. Menilai dan menganalisis dari hasil kuesioner. 

5. Mengoreksi hasil kuesioner. 

6. Penyusunan laporan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

PT X adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, dimana area 

produksi disini memegang peranan penting dalam menghasilkan barang atau produk. 

Dalam pelaksanaannya pekerja ditarget untuk menghasilkan produk dengan jangka 

waktu tertentu. Pekerja merasa terbiasa dalam melakukan pekerjaan tersebut sehingga 

pekerja melupakan akan adanya peraturan, jadwal, prosedur, safety briefing yang 

diterapkan manajemen terhadap para pekerja. Tidak hanya itu, pekerja juga terkadang 

mendapatkan jadwal lembur sehingga berambisi untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut secepat mungkin sehingga menimbulkan unsave act seperti tertusuk jarum, 

pegal-pegal maupun nyeri otot pada bagian tubuh tertentu. Oleh karena itu manajemen 

melaksanakan program kepelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan tetapi serasa 

oleh pekerja masih belum efektif dikarenakan ada pekerja yang tetap tidak paham apa 

yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja di area produksi. Selain itu 

manajemen sudah menghimbau pekerja untuk melakukan pencegahan dengan 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) tetapi pada penerapannya pekerja merasa 

bahwa APD yang disediakan tidak begitu nyaman sehingga banyak pekerja yang 

mengabaikan walaupun manajemen memberikan sanksi berupa peringatan hingga 

pemutusan hubungan kerja. 

Berikut hasil dari kuesioner NOSACQ-50 di PT. X yang meliputi 7 dimensi 

dengan keterangan pada tabel.1 : 

Tabel 1. Dimensi pada NOSACQ-50 

Dimensi Makna 

1 Prioritas keselamatan kerja manajemen 

2 Pengembangan keselamatan kerja dari manajemen  

3 Keadilan terhadap keselamatan kerja dari manajemen  

4 Komitmen keselamatan kerja dari para karyawan 

5 Prioritas keselamatan kerja dari karyawan dan sikap tidak mau ambil 

risiko keselamatan kerja 

6 Komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja termasuk percaya 

terhadap kompetensi keselamatan kerja dari rekan 

7 Kepercayaan pekerja dalam sistem keselamatan kerja. 
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Diagram 1. Dimensi 1 Prioritas keselamatan kerja manajemen 

 

Terlihat pada dimensi 1 ini (peneliti mengambil salah satu pernyataan nomor 1) 

yaitu Manajemen mendorong pekerja di sini untuk bekerja sesuai aturan keselamatan 

walaupun jadwal kerja sedang padat. Dimana 72% responden menyatakan Setuju, 18% 

menyatakan Sangat Setuju, 8% Tidak Setuju dan 2% Sangat Tidak Setuju. 

 

 
Diagram 2. Dimensi 2 Pengembangan keselamatan kerja dari manajemen 

 

Sesuai pada diagram 2, dimensi 2 ini (peneliti mengambil salah satu pernyataan 

nomor 11) yaitu Manajemen menjamin setiap orang dapat menyebarkan cara kerja yang 

selamat dalam pekerjaan mereka. Dimana 78% responden menyatakan Setuju, 14% 

menyatakan Sangat Setuju, 8% Tidak Setuju dan 0% Sangat Tidak Setuju. 
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Diagram  3.  Dimensi 3 Keadilan terhadap keselamatan kerja dari manajemen 

 

Diagram 3 menunjukkan dimensi 3 ini (peneliti mengambil salah satu pernyataan 

nomor 19) yaitu Manajemen mendengarkan dengan seksama semua orang yang terlibat 

dalam sebuah kecelakaan. Dimana 76% responden menyatakan Setuju, 16% 

menyatakan Sangat Setuju, 8% Tidak Setuju dan 0% Sangat Tidak Setuju. 

 

 
Diagram 4. Dimensi 4 Komitmen keselamatan kerja dari para karyawan 

 

Ditunjukkan dalam diagram 4 bahwa dimensi 4 ini (peneliti mengambil salah satu 

pernyataan nomor 24) yaitu Kami yang bekerja di sini bertanggung jawab untuk selalu 

menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja. Dimana 63% responden menyatakan 

Setuju, 37% menyatakan Sangat Setuju, 0% Tidak Setuju dan 0% Sangat Tidak Setuju. 
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Diagram  5. Dimensi 5 Prioritas keselamatan kerja dari karyawan dan sikap 

tidak mau ambil risiko keselamatan kerja 

 

Tersaji pada diagram 5, dimensi 5 ini (peneliti mengambil salah satu pernyataan 

nomor 33) yaitu Kami tetap bekerja aman walaupun jadwal kerja sedang padat. Dimana 

70% responden menyatakan Setuju, 18% menyatakan Sangat Setuju, 12% Tidak Setuju 

dan 0% Sangat Tidak Setuju. 

 

 
Diagram 6. Dimensi 6 Komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja termasuk  

percaya terhadap kompetensi keselamatan kerja dari rekan 

 

Diagram 6 menunjukkan dimensi 6 ini (peneliti mengambil salah satu pernyataan 

nomor 39) yaitu kami yang bekerja di sini belajar dari pengalaman untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan. Dimana 84% responden menyatakan Setuju, 16% menyatakan 

Sangat Setuju, 0% Tidak Setuju dan 0% Sangat Tidak Setuju. 
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Diagram 7. Dimensi 7 Kepercayaan pekerja dalam sistem keselamatan kerja. 

 

Pada diagram 7 terlihat dimensi 7 ini (peneliti mengambil salah satu pernyataan 

nomor 46) yaitu Kami yang bekerja di sini menganggap pelatihan keselamatan 

merupakan hal yang baik untuk mencegah terjadinyakecelakaan. Dimana 76% 

responden menyatakan Setuju, 24% menyatakan Sangat Setuju, 0% Tidak Setuju dan 

0% Sangat Tidak Setuju. 

Adapun hasil penilaian dimensi iklim kerja secara keseluruhan sebagai berikut :  

Tabel 2. Hasil Penilaian Kuesioner NOSACQ-50 di PT X 

Dimensi Makna Rata-rata 

(Skala 0-4) 

1 Prioritas keselamatan kerja manajemen 2.74 

2 Pengembangan keselamatan kerja dari manajemen  2.86 

3 Keadilan terhadap keselamatan kerja dari manajemen  2.85 

4 Komitmen keselamatan kerja dari para karyawan 2.77 

5 Prioritas keselamatan kerja dari karyawan dan sikap tidak 

mau ambil risiko keselamatan kerja 

2.54 

6 Komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja termasuk 

percaya terhadap kompetensi keselamatan kerja dari rekan 

3.01 

7 Kepercayaan pekerja dalam sistem keselamatan kerja. 2.88 

 

Berdasarkan data di atas pada dimensi 5 Prioritas keselamatan kerja dari karyawan 

dan sikap tidak mau ambil risiko keselamatan kerjadidapatkan hasil rata-rata paling 

rendah dikarenakan banyak pekerja merasa terbiasa dalam bekerja atau melaksanakan 

pekerjaan tersebut meskipun dalam kondisi tidak aman. Pekerja juga merasa bahwa 

aturan yang dibuat manajemen boleh dilanggar asalkan tidak menimbulkan kerugian 

bagi pekerja dan perusahaan meskipun kecelakaan kecil misalnya tertusuk jarum 

dianggap hal yang sudah wajar. Hal ini sependapat dengan Petersan bahwa seorang 

karyawan cenderung melakukan perilaku tidak selamat karena tingkat persepsi yang 

buruk terhadap adanya bahaya/risiko di tempat kerja, menganggap remeh kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kerja, menganggap rendah biaya yang harus dikeluarkan jika 
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terjadi kecelakaan kerja4. Dengan demikian disimpulkan bahwa apa yang dipersepsikan 

seseorang terhadap risiko bahaya dan besaran konsekuensinya merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang apakah ia berperilaku aman atau 

berperilaku tidak aman. Karena pekerja menganggap risiko suatu bahaya itu kecil dan 

mempunyai konsekuensi ringan maka hal itu menjadi salah satu faktor yang menjadi 

persepsi negatif dan oleh karenanya pekerja berperilaku tidak aman. 

Kondisi tersebut juga sejalan sesuai dengan penelitian Abhishek mengungkapkan 

bahwa pekerja pria dan wanita memiliki tingkat pandangan yang sama terhadap iklim 

organisasi di perusahaan dan faktor-faktornya seperti iklim organisasi dengan pekerja, 

kinerja,evaluasi organisasi, semangat, hubungan kerja memiliki tingkat yang sama pada 

pekerja laki - laki dan perempuan5. Dan didukung dengan hasil penelitian Dian 

diperoleh hasil bahwa dari tujuh dimensi kelesamatan kerja, semuanya menunjukkan 

hasil non signifikan (tidak ada perbedaan dimensi keselamatan kerja) pada kelompok 

karyawan berdasarkan status pekerja (nilai signifikansi > 0.05)6. 

Hasil penelitian menggunakan NOSACQ-50 oleh Paulus menunjukkan bahwa 

terdapat 10 masalah yang memiliki nilairata-rata iklim keselamatan lebih rendah secara 

signifikan7. Dari kesepuluh masalah tersebut, akandilakukan analisis kondisi iklim 

keselamatan saat serta kaitannya dengan jumlah kecelakaan yangterjadi di masing-

masing departemen, dan dilanjutkan dengan penentuan usulan perbaikan 

iklimkeselamatan untuk meningkatkan iklim keselamatan di perusahaan.  

Gambar 1. Hasil grafik kuesioner NOSACQ-50 
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Hasil yang ditunjukkan gambar 1 bahwa iklim keselamatan dalam penilaian baik, 

hal ini berarti telah sesuai menurut Ridley bahwa pihak manajemen memegang peran 

penting yang dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang menuntut kinerja 

keselamatan kerja yang tinggi8. Manajemen juga seharusnya mendorong standar 

keselamatan kerja yang tinggi. Wujud kebijakan yang dapat dijalankan adalah membuat 

suatu tertib/SOP yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, menyediakan 

peralatan dan perlengkapan kerja yang aman. Meskipun terdapat perilaku tidak aman.  

Salah satu upaya melalui penerapan kebijakan peraturan perundangan K3 agar 

dapat dipatuhi pekerja, hal ini sependapat dengan Notoatmojo menyebutkan salah satu 

strategi perubahan perilaku adalah dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan misal 

peraturan-peraturan dan perundangan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat9. 

Strategi ini menghasilkan perubahan perilaku yang cepat, tetapi perubahan tersebut 

belum tentu akan berlangsung lama karena perubahan perilaku yang terjadi tidak atau 

belum didasari oleh kesadaran sendiri. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan pada PT. X peneliti menyimpulkan 

bahwa iklim keselamatan di area produksi perusahaan tekstil PT. X dalam kondisi baik 

tetapi masih ada unsur unsave act yang mengakibatkan  penyakit akibat kerja dan 

kecelakaan akibat kerja karena mendapatkan hasil rata-rata pada setiap dimensi diatas 

50%. Hal yang perlu diperhatikan dan segera ada perbaikan adalah dimensi ke 5 dimana 

pekerja merasa terbiasa dengan hal-hal yang sering terjadi di perusahaan.  
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ABSTRAK 

Personal hygiene atau kebersihan perorangan merupakan cara perawatan diri 

manusia untuk memelihara kesehatan mereka (Mustikawati, 2013). Personal hygiene 

harus dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Namun dalam melakukan 

personal hygiene, anak-anak perlu untuk dibimbing dan diawasi lebih lagi. Kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman membat anak-anak kurang dapat melakukan personal 

hygiene dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga terjadi di kalangan anak-anak 

berusia sekolah dasar  yang tinggal di pemukiman dekat TPA Ngronggo Salatiga,  yang 

orang tua mereka bekerja sebagai pemulung di TPA tersebut. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk melihat gambaran personal hygiene anak-anak usia 6-12 tahun yang 

tinggal di pemukiman dekat TPA Ngronggo Salatiga, khususnya dengan orangtua yang 

bekerja sebagai pemulung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif melalui obeservasi dan wawancara. Dari 7 responden didapati 

bahwa personal hygiene yang mereka lakukan setiap hari meliputi mandi, cuci tangan, 

sikat gigi, berganti baju, mencuci rambut, membersihkan telinga dan mata, serta 

menggunting kuku kurang baik. Kurangnya pengetahuan dan dukungan dari lingkungan 

membuat mereka tidak dapat melakukan personal hygiene dengan baik. Terlebih orang 

yang seharusnya membimbing dan mengawasi personal hygiene anak sendiri seperti 

orang tua, berdasarkan hasil observasi malah belum dapat melakukannnya dengan 

baik. Jadi untuk dapat melakukan personal hygiene dalam kehidupan sehari-hari butuh 

adanya bimbingan dan pengawasan dari orang sekitar, terutama yang masih anak-

anak. 

 

Kata kunci : personal hygiene, pemulung, perilaku. 

 

ABSTRACT 

Personal hygiene is a human treatment to take care of their health. (Mustikawati, 

2013). Personal hygiene must be done by both adult and children. But in doing the 

personal hygiene, children need more guidance and control. The lack of knowledge and 

understanding challenge the children to do personal hygiene in their daily lives. This 

condition also occurred in the primary school age children living around the TPA 

Ngronggo Salatiga, whose parents work in the landfill. The purpose of this research is 

to overview the personal hygiene of children at 6-12 years old living around the TPA 
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Ngronggo Salatiga especially whose parents who work in the landfill. The method of 

this reseach is descriptive qualitative through the observation and interview. Through 7 

respondents, it was found out that their personal hygiene, include bathing, hand 

washing, tooth-brushing, clothes-changing, shampooing, eye and ear cleaning and nail 

clipping need a lot of improvement.  The lack of knowledge, understanding and family 

support unable them to do personal hygiene well. The parents that should have provided 

guidance and control on children, also need improvement on their own practices. So, in 

order for children to perform good personal hygiene activities, they need guidance and 

control from parents and adults around them. 

 

Keywords : personal hygiene, children, landfill, behavior  

 

Pendahuluan 

Personal hygiene dari kata personal yang berarti perorangan dan hygiene yang 

berarti kebersihan. Personal Hygiene atau kebersihan perorangan merupakan cara 

perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatan mereka3. Personal hygiene 

menurut Depkes RI tahun 2009 merupakan usaha individu atau kelompok dalam 

menjaga kesehatan melalui kebersihan individu dengan cara mengendalikan kondisi 

lingkungan. kebersihan yang diusahakan mencakup kebersihan diri meliputi mandi, 

kebersihan gigi, kulit, mulut, rambut, mata, hidung, telinga, kuku, dan genital.  

Manusia sebagai makluk biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual, 

menjadikan manusia makluk yang mempunyai norma dan kecenderungan sosial untuk 

berinteraksi dengan sesamanya. Dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya, 

perlu untuk meningkatkan nilai diri melalui penampilan dan kebersihan. Kebersihan 

tidak hanya menunjang penampilan namun juga akan mendukung kesehatan seseorang. 

Untuk itu penting seseorang melakukan personal hygiene nya dengan benar dan tepat. 

Menurut Sudarto dalam Pratiwi tahun 2008, apabila personal hygiene tidak dilakukan 

dengan baik dan benar, maka akan mempermudah tubuh terserang berbagai penyakit, 

seperti penyakit kulit, infeksi mulut, saluran cerna, dan dapat menghilangkan fungsi 

bagian tubuh tertentu seperti halnya kulit. Selain untuk menunjang kesehatan jasmani, 

tubuh yang sehat dan bersih akan dapat mendukung kesehatan secara mental dan 

spiritual. Jika antara tubuh jasmani, keadaan psikologi, dan kehidupan spiritual tidak 

berkembang dengan baik, maka dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan tidak 

akan berjalan lancar. 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan tempat dimana sampah diisolasi 

secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya1. Di 

TPA sampah dari semua TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di kota akan di proses 

ataupun di daur kembali. Banyaknya sampah yang terkumpul beragam, ada sampah 

organik sampai anorganik yang masih dapat di manfaatkan kembali. Disini banyak 

orang-orang yang sering disebut pemulung bekerja dengan cara memilih dan mengambil 

sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali untuk menopang perekonomiannya. Di 

lingkungan TPA biasanya pemulung tinggal dan mendirikan rumah semi permanen atau 

pondok. Tidak hanya pemulung saja yang tinggal disana, namun juga berikut semua 

keluarganya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Ada lebih dari 1 

atau beberapa keluarga yang menghuni pondok-pondok tersebut hingga terbentuklah 

suatu pemukiman pemulung di area TPA. Para pemulung berikut keluarganya tinggal di 
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lingkungan TPA dengan beragam alasan, ada yang karena lebih dekat dan mudah 

menjangkau tempat bekerja, ada karena faktor ekonomi yang tidak memiliki tempat 

tinggal, dan ada juga ketika truk sampah datang bisa lebih cepat mendapatkan barang 

bekas yang banyak sebelum pemulung lain mengambil. 

TPA Ngronggo Salatiga merupakan satu-satunya TPA yang ada di kota Salatiga. 

Disela pemrosesan sampah tersebut terdapat kurang lebih 60 pemulung setiap harinya 

yang memilih dan memungut sejumlah jenis limbah untuk dimanfaatkan kembali. 

Sebagian besar pemulung berasal dari pemukiman yang sangat dekat dengan  TPA 

Ngronggo. Pemukiman tersebut masuk dalam wilayah Dusun Ngronggo yang 

mempunyai 1 RW dan 5 RT.  Dari 5 RT ini banyak warganya yang bekerja sebagai 

pemulung di TPA Ngronggo. Di dusun ini, terdapat kurang lebih 23 anak berusia 

sekolah dasar dengan orang tua sebagai pemulung.  

Anak dibawah usia 5 tahun atau balita masih mendapat pengawasan penuh dari 

orang tuanya, namun anak pada usia 6 – 11 tahun atau masa kanak-kanak akhir biasanya 

sudah mulai aktif untuk menjelajah lingkungan sekitarnya. Anak di usia 6 – 11 tahun 

sudah mulai bergaul dan bermain dengan teman sebayanya. Rendahnya kesadaran dan 

minimnya pengetahuan tentang kesehatan pada usia ini, membuat anak-anak menjadi 

salah satu subjek yang rentan akan terinfeksi berbagai kuman dan penyakit terlebih lagi 

daya tahan tubuh yang masih belum cukup kuat. Untuk itu perlu adanya pengawasan 

dan bimbingan dari orang terdekat atau dari orang yang berpengaruh untuk melakukan 

personal hygiene yang baik dan tepat, misalnya orangtua. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran personal hygiene anak-

anak yang tinggal di TPA Ngronggo Salatiga khususnya anak dengan orang tua yang 

bekerja sebagai pemulung di TPA tersebut.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah 

anak-anak yang berusia 6-12 tahun yang masih bersekolah di sekolah dasar dengan 

orangtua yang bekerja sebagai pemulung dan tinggal di sekitar TPA ngronggo yang 

dipilih secara random sampling sebanyak 7 orang. Lokasi penelitian ini di Dusun 

Ngronggo Desa Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Penelitian ini 

berlangsung selama kurang lebih 4 minggu pada bulan Februari 2017. Teknik 

pengambilan data dengan dilakukan observasi kemudian wawancara. Analisa data 

dilakukan dengan 4 langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 
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Pembahasan 

Hampir semua anak-anak SD di pemukiman terdekat TPA sudah pernah diajarkan 

mengenai kebersihan diri di sekolah masing-masing, baik itu dari dokter Puskesmas 

maupun guru sekolah. Setiap minggunya, di hari sabtu mereka diajarkan mengenai cara 

cuci tangan, gosok gigi, dan memotong kuku yang benar. Namun setelah mereka pulang 

sekolah mereka tidak melakukan personal hygiene seperti yang pernah diajarkan di 

sekolah secara mandiri. Terlebih lagi karena tidak ada bimbingan dan pantauan lebih 

lanjut dari orang tedekat, seperti orang tua. Semua responden memiliki orang tua yang 

bekerja sebagai pemulung dengan tingkat pendidikan tidak lebih dari SMP. Dari hasil 

wawancara kepada anak dan observasi kepada orang tua dan anggota keluarga lain, 

didapat bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua akan personal hygiene 

membuat mereka tidak dapat memberi bimbingan, pengawasan, dan pengetahuan lebih 

lanjut kepada anak-anaknya.  

Responden terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempun. Menurut 

Mustikawati bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan 

perilaku personal hygiene2. Namun berbeda dengan yang diungkapkan Aulia pada tahun 

2014, anak-anak perempuan lebih dominan dalam penerapan personal hygiene 

dibanding anak laki-laki3. Fakta yang terjadi, personal hygiene anak perempuan dan 

anak laki-laki tidak terlalu banyak perbedaan.  Tidak banyaknya perbedaan dibuktikan 

dengan tingkat pengetahuan tentang personal hygiene.  5 dari 7 responden kurang 

mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang personal hygiene. 5 dari 7 

partisipan belum menguasai cara cuci tangan dan menggosok gigi yang benar. Pola 

personal hygiene tidak ditentukan oleh jenis kelamin, namun dari pengaruh lingkungan 

yang dapat mendukung personal hygiene seseorang, terutama anak-anak4. 

Salah satu aspek yang kurang dapat dipraktikkan oleh anak-anak tersebut adalah 

mencuci tangan. 5 dari 7 anak ini tidak dapat mempraktikkan cara cuci tangan yang baik 

dan benar. Cara cuci tangan yang selama ini mereka pakai hanya membasahi tangan 

dengan air tanpa menggunakan sabun dan menggerakan tangan sesuai pola supaya lebih 

bersih. Anak-anak ini belum mempunyai kebiasaan khusus untuk cuci tangan seperti 

saat hendak makan, setelah buang air, ataupun setelah bermain.  Di samping kebersihan 

tangan, kebersihan kuku mereka juga masih kurang diperhatikan, 3 dari 7 responden 

sudah dapat memotong kuku secara mandiri dan rutin, sedangkan  lainnya masih di 

bantu oleh orangtuanya secara tidak rutin.  Padahal kuku dan bagian bawah kuku serta 

kultikula bisa menjadi tempat bersarangnya kuman berkembang biak. Personal hygiene 

yang masih dibantu adalah membersihkan telinga. Semua responden masih belum dapat 

membersihkan telinga sendiri. Ibu mereka membantu membersihkan dengan 

menggunakan peniti, besi kecil pipih, atau cotton bud. 

Selain mencuci tangan, personal hygiene yang kurang mereka pahami adalah 

mengenai gosok gigi. Mereka sudah memiliki kebiasaan yang baik dalam menggosok 

gigi 6 orang  responden menggosok gigi minimal 2 kali sehari dan 1 orang responden 

hanya menggosok gigi 1 kali sehari. Mereka biasa menggosok gigi di pagi dan sore hari 

saat mandi. Walaupun kebiasaan yang diterapkan sudah baik, namun cara dan alat yang 

mereka gunakan belum tepat. Mereka menggosok gigi hanya sekedar menggosok 

dengan menggunakan pasta gigi, tapi tidak sesuai pola untuk membersihkan gigi yang 

baik dan benar. Semua responden memakai sikat gigi yang sudah lebih dari 6 bulan dan 

sudah tidak layak untuk dipakai, dan 1 orang reponden menggunakan sikat gigi secara 
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bersama dengan semua anggota keluarganya. Kotoran dan kuman yang berasal dari 

pengguna sikat gigi sebelumnya akan masuk ke pengguna berikutnya dan membuat 

mulut sariawan, berbau, dan bahkan gigi berlubang. Untuk menjaga kesehatan  dan 

kebersihan mulut dan gigi tidak hanya dengan menggosok gigi, namun juga penting 

untuk memeriksakan ke dokter gigi. tetapi yang terjadi 5 dari 7 orang responden belum 

pernah sama sekali datang ke dokter gigi dan 2 orang lainnya hanya ketika sakit gigi 

saja. bila ada gigi yang tanggal atau sakit, orangtua mereka menggunakan cara sendiri 

untuk mengatasinya seperti dicabut dengan benang atau kumur dengan larutan garam 

dan daun sirih. 

Dalam hal MCK (Mandi Cuci Kakus), responden dan keluarganya sudah 

mempunyai kebiasaan yang baik. 5 dari 7 responden  mandi 2 kali sehari, dan 2 lainnya 

hanya mandi 1 kali di sore hari. Alat mandi yang digunakanpun sudah baik, seperti 

sabun dan shampo.  Shampo yang digunakan sama antara orangtuanya dan anak-anak. 5 

dari 7 reponden keramas setiap hari, dan 2 lainnya setiap 3 hari sekali. Namun didapati 

4 dari 7 responden terdapat kutu rambut. Walau alat mandi yang digunakan sudah baik, 

namun handuk yang digunakan harus diperhatikan. 4 dari 7 responden menggunakan 

handuk bersama-sama dengan semua anggota keluarganya, sedangkan 3 diantaranya 

sudah memiliki handuk masing-masing. Penggunaan handuk secara bersamaan dengan 

anggota keluarga lain ini akan dapat berisiko perpindahan penyakit dari satu kulit ke 

kulit lain. Perpindahan penyakit tersebut berisiko terkena penyakit kulit yang 

dikarenakan tungau ektoparasit yang menularkan  bakteri Sarcoptes scabei var hominis 

yang menyebabkan skabies. 

Meskipun kurang diperhatikan, kesehatan kulit mereka cukup baik. Ada  2 dari 7 

responden yang terdapat skabies pada kakinya. Dalam sehari, semua responden berganti 

baju 3 kali, pagi menggunakan seragam sekolah, siang untuk bermain, dan sore setelah 

mandi. Namun karena mereka masih sekolah, yang perlu untuk diperhatikan adalah 

penggantian kaos kaki. 4 dari 7 responden mengganti kaos kaki 2 hari sekali, 2 orang 

mengganti kaos kaki 3 hari sekali dan 1 orang mengganti kaos kaki 6 hari sekali. 

Struktur anatomis jari kaki yang saling berdekatan akan membuat kotoran di kaki 

menumpuk pada sela-sela jari kaki. Jika aktivitas anak di sekolah tinggi, keringat di 

kaki akan menyerap di kaos kaki dan menjadi lembap karena pemakian sepatu sehingga 

lebih mudah untuk jamur berkembang di sela-sela jari kaki. Untuk itu penting 

mengganti kaos kaki setiap hari dengan yang bersih untuk menghindari jamur 

berkembang pada sela-sela jari.. 

Pola personal hygiene mereka tentunya tidak jauh dari pengaruh lingkungan 

dimana mereka tinggal, teman-teman, dan terlebih lagi pola personal hygiene yang 

orang tua mereka sendiri terapkan. Jarak antara rumah mereka dan TPA yang sangat 

dekat membuat mereka terbiasa dengan keadaan TPA yang kotor, sehingga mereka 

tidak asing lagi dengan lingkungan bermain yang kotor yang berbahaya. Tempat 

bermain mereka biasanya ditentukan oleh teman sepermainan mereka. 3 dari 7 orang 

responden bersekolah di sekolah dasar negeri yang letaknya cukup jauh dari lokasi TPA 

dimana tidak ada teman mereka yang memiliki orang tua sebagai pemulung sehingga 

sepulang sekolah mereka memilih untuk bermain di lapangan atau di rumah teman lain. 

Sedangkan 4 dari 7 orang responden bersekolah di sekolah dasar swasta yang letaknya 

cukup dekat dengan TPA dan pemukiman warga dimana banyak teman sekolah mereka 

yang memiliki orang tua sebagai pemulung. Sepulang sekolah mereka memilih bermain 
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di jalan perkampungan dekat TPA dan bahkan bermain di dalam TPA. Walaupun bukan 

berada langsung di area tumpukan sampah, biasanya mereka bermain di kolam 

penampungan air yang digunakan untuk mengolah lindi, tetapi tetap saja mereka berada 

di area TPA yang tidak aman untuk anak-anak.  Menurut Sabella, pada proses 

pengangkutan sampah dengan menggunakan truk terbuka akan berterbangan debu1. 

Sedangkan pada proses pembakaran walaupun skalanya kecil sangat berperan dalam 

menambah jumlah zat pencemar diudara, terutama debu dan hidrokarbon. Debu sediri 

berukuran 0,1 – 25 mikron. partikel yang berukuran kurang dari 5 mikron akan tertahan 

di saluran napas bagian atas, sedangkan partikel berukuran 3 – 5 mikron akan bertahan 

pada saluran napas bagian tengah, dan partikel yang berukuran 1 – 3 mikron akan 

masuk ke dalam kantung udara paru menempel pada alveoli. Debu-debu tersebut sangat 

mungkin terhirup oleh anak-anak dan meningkatkan risiko penyakit pada saluran nafas1. 

Selain tempat bermain, rumah yang mereka tempati juga menambah risiko 

terkenanya suatu gangguan kesehatan. 5 dari 7 responden masih tinggal dalam rumah 

yang berlantaikan tanah dan plester semen yang banyak debu. bahkan 3 diantaranya 

menempatkan hewan peliharaan mereka seperti sapi dan ayam menjadi satu dengan 

rumah mereka. Kandang sapi menjadi satu dengan dapur, padahal dapur yang sama juga 

digunakan untuk memasak makanan yang dimakan semua anggota keluarga. Bakteri 

dari hewan peliharaan dapat saja mencemari makanan yang sudah diolah melalui vektor 

seperti lalat. Lalat jenis Musca domestica (house fly) adalah lalat yang biasa di temukan 

dalam setiap aktivitas manusia dan memungkinkan lalat ini hinggap pada tubuh atau 

kotoran sapi lalu berpindah ke makanan atau bahan makanan lain. Permukaan luar lalat 

ini terdapat bakteri seperti Escherichia coli, Klebsiela pneumonia, Bascillus sp, dan 

Enterobacter aerogenes. Bakteri-bakteri tersebut dapat menyebabkan risiko penyakit 

seperti diare, disentri, kolera, ataupun cacingan1.  

Lingkungan dimana mereka berada akan memberi dampak kepada personal 

hygiene mereka. Dampak tersebut bisa terlihat dari gangguan kesehatan yang mereka 

rasakan.  4 dari 7 responden sering mengalami gatal  pada kaki dan punggung. orang tua 

mereka belum pernah melakukan tindakan apapun untuk mengatasi masalah ini karena 

mereka menganggap bahwa gatal merupaka hal wajar dan bukan suatu gejala yang 

serius. Namun gatal ini cukup mengganggu anak-anak ini sampai banyak bekas garukan 

di kaki. Jika dilihat dari kebiasaan mandi dan berganti baju, kecil kemungkinan hal ini 

dapat terjadi karena mereka mandi menggunakan air dari sumber yang sudah baik, air 

yang dari PDAM, dan sumber mata air dan sumur dari desa sebelah. Gatal pada kaki 

dan punggung memungkinkan terjadi karena kebiasaan mereka yang tidak mencuci kaki 

saat hendak tidur. 2 dari 7 responden memiliki rumah dengan lantai ubin dan 5 lainnya 

dengan lantai tanah atau plester semen. Sebelum tidur debu dan kotoran dari lantai yang 

menempel di kaki akan mereka bawa ke tempat tidur. Semua tempat tidur yang mereka 

pakai berbarengan dengan orang tua dan sprei yang digunkan baru diganti setelah lebih 

dari 1 bulan. ketika mereka naik ke tempat tidur, kotoran pada kaki akan menempel 

pada tempat tidur dan selanjutnya akan berkembanglah kuman dan bakteri pada tempat 

tidur sehingga menyebabkan kaki dan punggung mereka sering gatal walaupun mereka 

sudah rutin mandi setiap hari dan berganti baju 3 kali sehari. Selain karena tidak 

mencuci kaki sebelum tidur, keringat dari orang lain yang berada satu tempat tidur yang 

menyebabkan jamur berkembang dan menyebar.   
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Kesimpulan 

Pengetahuan dan pemahaman akan personal hygiene adalah hal penting untuk 

dapat melakukan personal hygiene dengan benar. Ketika sudah memiliki pengetahuan 

mengenai personal hygiene maka seseorang akan dapat melakukan personal hygiene 

dengan benar dan tepat. Jika personal hygiene dilakukan secara terus menerus maka hal 

tersebut akan menjadi kebiasaan yang baik. Selain pengetahuan, dukungan dan 

bimbingan dari orang lain juga perlu, terlebih yang melakukan personal hygiene ini 

adalah anak-anak. Mereka perlu mendapat bimbingan dan pengawasan lebih dari orang 

yang berpengaruh atau orang terdekat seperti orang tua. Personal hygiene yang 

dilakukan anak-anak pemulung yang tinggal di pemukiman dekat TPA kurang baik. 

Tidak ada skala khusus yang dapat mengukur personal hygiene ini, namun dari setiap 

aspek personal hygiene dapat dilihat bahwa mereka kurang paham dan kurang dapat 

melakukan praktek personal hygiene dengan benar dan tepat seperti mencuci tangan 

kaki, menggunting kuku, mengganti kaos kaki, menggosok gigi, dan membersihkan 

telinga. 

Selain pengetahuan dan pemahaman, lingkungan dan orang-orang di sekitar juga 

dapat memengaruhi praktik personal hygiene  anak-anak pemulung ini. Mereka tinggal 

berdekatan dengan TPA dan sebagian besar tetangga mereka juga bekerja sebagai 

pemulung. Tempat bermain yang mereka pilih sepulang sekolah lebih banyak 

tergantung pada teman sekolah mereka. Penyakit yang sering dialami anak-anak terebut 

adalah gatal pada kaki dan punggung. 4 dari 7 responden mengalami hal demikiandan 2 

diantaranya terdapat scabies. Munculnya penyakit merupakan dampak kecil dari 

personal hygiene yang mereka terapkan seperti bergantian handuk dengan semua 

anggota keluarganya, mencuci sprei lebih dari 1 bulan, dan tidak mencuci kaki tangan 

tangan sebelum tidur. 
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ABSTRAK 

Industri perhotelan merupakan merupakan salah satu sarana pariwisata yang berperan 

penting dalam peningkatan pendapatan di bidang pariwisata, namun memiliki risiko 

sebagai tempat penularan dan penyebaran penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran penerapan Hygiene dan persyaratan sanitasi di Hotel UNS INN  

di Kota Surakarta berdasarkan pada Permenkes No. 80 Tahun 1990 tentang 

persyaratan kesehatan hotel. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan teknik 

wawancara dan observasi langsung berdasarkan kuesioner pemeriksaan kesehatan 

hotel. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hotel UNS INN secara garis besar berada 

pada kategori sehat berdasarkan perhitungan penilaian Hygiene dan sanitasi sebesar 

83%. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa secara garis besar penerapan sanitasi 

Hotel UNS INN  memenuhi persyaratan Hygiene dan sanitasi ditinjau dari Permenkes 

No. 80/1990, namun pada variabel persyaratan kamar dan ruang belum ada pemisahan 

ruang istirahat laki-laki dan perempuan serta belum tersedianya loker bagi karyawan, 

perbandingan jumlah kamar mandi dan toilet dengan jumlah karyawan dan penataan 

barang di gudang yang masih belum rapi. Berdasarkan hasil tersebut pihak hotel 

diharapkan dapat mempertahankan variabel yang telah memenuhi syarat dan 

memperbaiki persyaratan yang belum terpenuhi. 

 

Kata Kunci : Hygiene, Sanitasi Perhotelan 

 

ABSTRACT 

The hospitality industry is one of the tourism facilities that plays an important role in 

increasing tourism revenues, but has risks as a place of transmission and spread of 

disease. This study aims to provide an overview of the application of Hygiene and 

sanitary requirements at the UNS INN Hotel in Surakarta City based on Permenkes. 80 

of 1990 on hotel health requirements. The research method is descriptive with interview 

technique and direct observation based on hotel health inspection questionnaire. The 

results showed that the Hotel UNS INN was outlined in the healthy category based on 

Hygiene and sanitation assessment of 83%. The conclusion of this research that in 

general the application of sanitation of Hotel UNS INN fulfill the requirement of 

Hygiene and sanitation in terms of Permenkes. 80/ 1990, but on the variable of room 

and room requirement there is no separation of men and women rest room and 

unavailability of locker for employee, the ratio of number of bathroom and toilet with 
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the number of employees and the arrangement of goods in the warehouse is still not 

tidy. Based on these results the hotel is expected to maintain the variables that have met 

the requirements and improve the requirements that have not been met. 

 

Keywords: Hygiene, Hospitality Sanitation 

 

Pendahuluan  

Usaha penyehatan lingkungan pada tempat tempat umum merupakan upaya yang 

dilakukan untuk mengamankan lingkungan melalui perbaikan dan pengawasan kualitas 

lingkungan. Salah satu yang menjadi bagian dari penyehatan tempat tempat umum 

adalah sanitasi perhotelan. Industri perhotelan merupakan merupakan salah satu sarana 

pariwisata yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan di bidang pariwisata. 

Hotel merupakan suatu industri atau usahajasa yang dikelola secara komersial1. 

Penyelenggaraan persyaratan kesehatan lingkungan pada tempat-tempat umum 

merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan  masyarakat.Dalam industri kepariwisataan, perhotelan merupakan sektor 

industri yang bergerak dalam bidang jasa dimana hotel dituntut dapat memberikan 

kepuasan kepada tamu baik dari fasilitas yang disediakan. Oleh karena itu, pihak hotel 

harus mampu menciptakan suasana yang dibutuhkan oleh tamu, salah satu caranya 

meningkatkan Hygene dan Sanitasi pada semua departemen. 

Penyehatan lingkungan hotel dilakukan dengan cara penilaian determinan 

penyebab gangguan kesehatan yang disebabkan oleh operasional hotel. Permasalahan 

yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional hotel antara lainpermasalahan sanitasi yang 

mencangkup penyediaan air minum dan air bersih yang sehat, pengolahan limbah 

perhotelan dan penyehatan makanan perhotelan2. 

Suparlan menyebukan bahwa sanitasi perhotelan harus menitikberatkan pada 

kenyaman fisik dan mental pada penghuninya3. Penerapan Hygiene dan sanitasi yang 

baik menjadi hal yang penting sebagai salah satu indikator tingkat kualitas pelayanan 

terhadap pengunjung. Penerapan sanitasi yang baik menjadi hal yang penting dalam 

hubungannya dengan kesehatan wisatawan4. 

Hotel UNS INN Surakarta termasuk dalam kategori hotel berbintang tiga di Kota 

Solo, keberadaan Hotel UNS INN sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah 

wisatawan di Kota Solo karena merupakan hotel dengan biaya yang terjangkau. Hasil 

observasi awal pada Hotel UNS INN menunjukan komitemen pihak hotel akan 

pentingnya hygiene dan sanitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran penerapan sanitasi perhotelan berdasarkan Permenkes No.80 Tahun 1990 di 

Hotel UNS INN Kota Surakarta. 

Desain penelitian menggunakan desain observasional dengan metode deskriptif 

yakni metode penelitian melihat gambaran fenomena yang terjadi dalam suatu populasi 

tertentu5. Penelitian bertujuan memberikan gambaran penerapan Hygiene dan sanitasi 

Hotel UNS INN Kota Surakarta.  

Lokasi penelitian di Hotel Hotel UNS INN Kota Surakarta yang merupakan Hotel 

Bintang 3 di Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian seluruh area yang menjadi 

persyaratan penilaian sanitasi perhotelan. Sedangkan teknik sampel dilakukan dengan 

purposive samplingyakni dengan melakukan kriteria dalam pemilihan sampel. Kriteria 
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sampel adalah area dan atau kamar hotel yang diberikan izin oleh penanggung jawab 

Hotel UNS INN sebagai sampel untuk dilakukan penilaian Hygiene dan sanitasi. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi/form 

inspeksi berdasarkan Permenkes No. 80 Tahun 1990 tentang persyaratan sanitasi 

perhotelan dan Keputusan Dirjen PPM dan PLP No. 95 Tahun 1991 tentang Penilaian 

Pemeriksaan Kesehatan Hotel serta alat tulis menulis. 

Pengumpulan dilakukan dengan pengambilan data primer dan data sekunder. 

Pengambilan data primer dilakukan berdasarkan wawancara dan lembar observasi 

sesuai Permenkes No. 80 Tahun 1990 tentang persyaratan sanitasi perhotelan serta 

pengambilan data sekunder dari pihak penanggung jawab Hotel UNS INN Kota 

Surakarta. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam 

bentuk tabel dan narasi dengan berpedoman pada keputusan Ditjen PPM dan PLP No. 

95 Tahun 1991 tentang persyaratan sanitasi perhotelan. Hotel Layak (sehat) jika 

memenuhi syarat minimal yakni 83 % dari keseluruhan variabel yang dilakukan 

penilaian.  

 

Hasil 

1. Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan 

Tabel 1. Hasil penilaian persyaratan kesehatan lingkungan dan bangunan di Hotel 

UNS INN Kota Surakarta 

No. Variabel Komponen Penilaian Keterangan 

1. 

Lokasi 

Terhindar dari pencemar kimia Memenuhi syarat 

2. Terhindar dari pencemar fisika Memenuhi syarat 

3. Terhindar dari pencemar bakteri Memenuhi syarat 

4. Tidak terletak di daerah banjir Memenuhi syarat 

1 

lingkungan 

Bersih  Memenuhi syarat 

2 Tidak memungkinkan sebagai tempat 

bersarang dan berkembang biak 

serangga dan tikur 

Memenuhi syarat 

3 Mencegah masuk dan berkembang 

biak binatang pengganggu lain 

Memenuhi syarat 

4 Berpagar kuat Memenuhi syarat 

1. 

Bangunan 

Kokoh/kuat Memenuhi syarat 

2. Tidak memungkinkan sebagai tempat 

berkembang biak serangga dan tikus 

Memenuhi syarat 

1 Pembagian 

Ruang 

Dipergunakan sesuai fungsinya Memenuhi syarat 

1. Lantai  Bersih  Memenuhi syarat 

2.  Bahan  kuat, kedap air, permukaan 

rata 

Memenuhi syarat 
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No. Variabel Komponen Penilaian Keterangan 

3.  Tidak licin Memenuhi syarat 

4.  Yang selalu kontak degan air tidak 

memungkinkan terjadinya genangan 

air (miring ke arah saluran 

pembuangan) 

Memenuhi syarat 

1. Dinding  Bersih  Memenuhi syarat 

2.  Permukaan yang selalu kontak dengan 

air , kedap air 

Memenuhi syarat 

3.  Permukaan bagian dalam mudah 

dibersihkan 

Memenuhi syarat 

4.  Bewarna terang Memenuhi syarat 

1. Atap  Tidak bocor/kuat Memenuhi syarat 

2.  Tidak memungkinkan terjadinya 

genangan air 

Memenuhi syarat 

3.  Tinggi dari lantai minimal 2,5 m Memenuhi syarat 

1. Langit-langit Bersih  Memenuhi syarat 

1. pintu Dapat mencegah masuknya binatang 

pengganggu 

Memenuhi syarat 

2.   Dapat dibuka, ditutup/dikunci dengan 

baik 

Memenuhi syarat 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa lingkungan di Hotel UNS INN  masih 

memungkinkan sebagai tempat bersarang/berkembangbiak serangga dan tikus serta 

tidak dapat mencegah masuk dan bekembangiak binatang pengganggu lain. Hal ini 

dimungkinkan karena sementara pihak hotel sedang melakukan renovasi hotel. 

 

2. Persyaratan Kesehatan Kamar dan Ruang 

Tabel 2.  Hasil Penilaian Persyaratan Kesehatan Kamar dan Ruang Hotel UNS 

INN  Kota Surakarta 

No UMUM Komponen Penilaian Keterangan 

1 Kondisi 

Ruang 

Tidak Pengab Memenuhi 

syarat 

Bebas kuman alpha streptococcus haemoliticus 

dan kuman patogen  

Memenuhi 

syarat 

Tidak berbau (H2S dan amoniak) Memenuhi 

syarat 
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No UMUM Komponen Penilaian Keterangan 

B KHUSUS   

1 Kamar 

tidur 

Bersih Memenuhi 

syarat 

  Luas minimal 

- single bed 4,5 m2 

- twin bed = 8 m2 

Memenuhi 

syarat 

Dinding, pintu, jendela dll yang tembus 

pandang/cahaya dilengkapi tirai 

Memenuhi 

syarat 

2 Ruang 

istirahat 

karyawan 

Bersih Memenuhi 

syarat 

Tersedia jamban, kamar mandi dan peturasan 

yang terpisah untuk karyawan pria dan 

karyawan wanita 

Memenuhi 

syarat 

Ruang istirahat karyawan pria terpisah dari 

ruang karyawan wanita 

Tidak 

Memenuhi 

syarat 

Tersedia lemari/loker Tidak 

Memenuhi 

syarat 

3 Kamar 

mandi, 

jamban 

dan 

peturasan 

Bersih Memenuhi 

syarat 

Aliran air limbah lancar Memenuhi 

syarat 

Sarana pembuangan air limbah kedap air dan 

tertutup 

Memenuhi 

syarat 

Perbandingan jumlah karyawan dengan min. 

Kamar mandi, jamban dan peturasan  

Untuk karyawan pria : 

- 1 s/d 25 karyawan tersedia 2 kamar mandi, 1 

jamban, 1 peturasan 

- 26 s/d 50 karyawan tersedia 3 kamar mandi,2 

jamban, 3 peturasan 

- 51 s/d 100 karyawan tersedia 5 kamar mandi, 

3 jamban, 5 peturasan 

Tidak 

Memenuhi 

syarat 



 
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN BIDANG K3 2017 211 

 

No UMUM Komponen Penilaian Keterangan 

Untuk karyawan wanita 

- 1 s/d 25 karyawan tersedia 2 kamar mandi 

dan 1 jamban 

- 21 s/d 40 karyawan tersedia 2 kamar mandi 

dan 2 jamban 

- 41 s/d 70 karyawan tersedia 3 kamar mandi 

dan 3 jamban 

4 Kamar 

lena 

Bersih Memenuhi 

syarat 

Udara ruang segar Memenuhi 

syarat 

Tersedia lemari tertutup Memenuhi 

syarat 

5 Ruang 

cuci 

Bersih Memenuhi 

syarat 

Tidak memungkinkan tercampurnya lena bersih 

dengnan lena kotor 

Memenuhi 

syarat 

Lantai tidak licin Memenuhi 

syarat 

6 Gudang Bersih Memenuhi 

syarat 

Gudang bahan makanan, nahan berbahaya, alat 

kantor, alat rumah tangga dll terpisah satu sama 

lain 

Memenuhi 

syarat 

Barang yang disimpan ditata rapi Tidak 

Memenuhi 

syarat 

Dilengkapi rak Memenuhi 

syarat 

Tinggi rak dari lantai minimal 20 cm Tidak 

Memenuhi 

syarat 
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Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa persyaratan kesehatan kamar dan ruang 

di Hotel UNS INN  untuk beberapa variabel masih belum memenuhi syarat yakni 

dinding yang tidak dilengkapi dengan tirai, ruangan istrahat karyawan yang masih 

belum terpisah, loker yang belum tersedia, jumlah kamar mandi yang belum sesuai 

dengan  ketentuan, barang yang masih belum tertata rapi dan tinggi rak dari lantai 

yang belum mencapai minimal 20 cm. 

 

3. Persyaratan Kesehatan dan Fasilitas Sanitasi 

Tabel 3. Hasil Penilaian Persyaratan Kesehatan dan Fasilitas Sanitasi Hotel UNS 

INN  Kota Surakarta. 

No. Variabel Komponen Penilaian Keterangan 

1 Kualitas air Memenuhi syarat fisik Memenuhi syarat 

Memenuhi sayrat kimia Memenuhi syarat 

Memenuhi syarat bakteriologis Memenuhi syarat 

Memenuhi syarat radioaktivitas Memenuhi syarat 

2 Kuantitas air Tersedia air minimal 120l/hari/tempat 

tidur 

Memenuhi syarat 

Air tersedia pada setiap tempat kegiatan 

secara berkesinambungan 

Memenuhi syarat 

3 Pembuangan 

air limbah 

Memiliki sarana pengolahan air limbah Memenuhi syarat 

Air limbah mengalir dengan lancar Memenuhi syarat 

Saluran air limbah system tertutup Memenuhi syarat 

Saluran air limbahkedap air Memenuhi syarat 

4 Toilet untuk 

umum 

Bersih dan tidak berbau Memenuhi syarat 

Letaknya tidak berhubungan langsung 

dengan dapur, kamar tidur, ruang tamu 

Memenuhi syarat 

Lantai kedap air tidak licin, lantai 

miring kearah saluran pembuangan 

Memenuhi syarat 

Toilet untuk pria terpisah dengan toilet 

untuk wanita 

Memenuhi syarat 

5 Kamar mandi Bersih dan tidak berbau Memenuhi syarat 
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No. Variabel Komponen Penilaian Keterangan 

dan jamban 

untuk peng-

huni/tamu 

yang 

menginap 

Letaknya tidak berhubungan langsung 

dengan dapur, kamar tidur, ruang tamu 

Memenuhi syarat 

Perbandingan jumlah kamar mandi 

dengan tempat tidur, min 1 kamar 

mandi untuk setiap 1 s/d 10 kamar 

tidur. 

Perbandingan jamban dengan tempat 

tidur min  : 

- 1 s/d 6 TT = 1 jamban 

- 7 s/d 14 TT = 1 jamban 

- 15 s/d 24 TT = 1 jamban 

- 25 s/d 36 TT = 1 jamban 

- 37 s/d 48 TT = 1 jamban 

- 49 s/d 60 TT = 1 jamban 

Memenuhi syarat 

Lantai kedap air, mudah dibersihkan, 

kemiringan 2-3% kearah saluran 

pembuangan 

Memenuhi syarat 

6 Pengolahan 

Sampah 

 Memenuhi syarat 

- Tempat 

sampah 

 

Terbuat dari bahan yang kuat, ringan, 

tahan karat dan kedap air 

Memenuhi syarat 

Permukaan bagian dalam halus dan rata Memenuhi syarat 

Mempunyai tutup yang mudah 

dibuka/ditutup tanpa mengotori tangan 

Memenuhi syarat 

Jumlah dan volume tempat sampah 

sesuai dengan produksi sampah perhari 

Memenuhi syarat 

Mudah diisi dan dikosongkan Memenuhi syarat 

Sampah dari tiap ruang 

diangkut/dikosongkan tiap hari 

Memenuhi syarat 

- Tempat 

sampah 

sementara 

Tidak permanen Memenuhi syarat 

Tidak menjadi tempat perindukan Memenuhi syarat 
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No. Variabel Komponen Penilaian Keterangan 

serangga dan binatang 

Mudah dijangkau oleh kendaraan 

pengangkut sampah 

Memenuhi syarat 

Frekuensi pengosongan/ pengangkutan 

sampah minimal 3 x 24 jam 

Memenuhi syarat 

7 Peralatan 

pencegahan 

masuknya 

serangga dan 

tikus 

Dilengkapi dengan alat yang dapat 

mencegah masuknya serangga dan tikus 

Memenuhi syarat 

Sarana penyimpanan air harus tertutup 

dan bebas jentik nyamuk 

Memenuhi syarat 

 

Berdasarkan Tabel 3 tentang persyaratan kesehatan dan fasilitas sanitasi 

terdapat beberapa variabel yang masih belum memenuhi syarat yakni tidak terdapat 

pemisahan pada toilet umum antara pria dan wanita, dan tempat sampah yang masih 

menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pengganggu. 

 

4. Persyaratan Kesehatan Karyawan 

Tabel 4.  Hasil Penilaian Persyaratan Kesehatan  Karyawan Hotel UNS INN  Kota 

Surakarta. 

No. Variabel Komponen Penilaian Keterangan 

1 Pakaian kerja Karyawan dilengkapi dengan 

pakaian kerja 

Memenuhi 

syarat 

Dipakai pada saat bekerja Memenuhi 

syarat 

Bersih Memenuhi 

syarat 

Utuh/tidak sobek Memenuhi 

syarat 

2 Surat keterangan sehat dari 

dokter yang masih berlaku 

80 – 100% jumlah karyawan 

memiliki 

 

60 – 79% jumlah karyawan 

memiliki 
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No. Variabel Komponen Penilaian Keterangan 

40 – 59% jumlah karyawan 

memiliki 

 

20 – 39% jumlah karyawan 

memiliki 

 

1 – 19% jumlah karyawan 

memiliki 

Memenuhi 

syarat 

  0%  karyawan memiliki Memenuhi 

syarat 

 

Berdasarkan Tabel 4 tentang persyaratan kesehatan karywan bahwa semua 

variabel penilaian memenuhi persyaratan. 

Berdasarkan perhitungan skor diketahui bahwa untuk persyaratan Hygiene dan 

sanitasi pada Hotel UNS INN  mendapatkan skor 1014 dari total skor penilaian 

sebesar 1220. Sehingga persentasi sebesar 83% . Hal ini menunjukan bahwa Hotel 

UNS INN  telah memenuhi persyaran sesuai dengan KepDirjen PPM dan PLM No. 

95-1/PD.03.04.LP Tahun 1991. 

 

Pembahasan 

Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangunan 

Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangunan mencakup lokasi, lingkungan, 

bangunan, penggunaan ruang dan konstruksi. Lokasi Hotel UNS INN berada di Jalan Ir. 

Sutami Surakarta tepatnya di dalam lingkungan Universitas Sebelas Maret, jarak 

bangunan hotel dengan jalan raya sekitar 100 meter sehingga memungkinkan terhindar 

dari pencemaran kimia, fisika dan bakteri serta tidak terletak di daerah banjir. 

lingkungan hotel baik lingkungan luar maupun dalam sudah bersih dan terawat dengan 

baik, Bangunan hotel kuat dan kokoh sehingga tidak memungkinkan perkembangbiakan 

vector dan binatang pengganggu. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum persyaratan 

kesehatan lingkungan dan bangunan hotel Permenkes No.80 Tahun 1990. Lingkungan 

yang masih berpotensi masuknya vektor penyakit dan binatang pengganggu seperti tikus 

harus dilakukan upaya pengendalian baik pengendalian secara fisika seperti melakukan 

prinsip 5 R, pengendalian kimia dengan penggunaan bahan kimia, pengendalian 

penjamu dengan frekuensi tinggi dan pengendalian mekanik dengan pemasangan 

perangkap tikus.   

Penggunaan ruang dipergunakan sesuai dengan fungsinya seperti pemisahan antar 

ruangan yang dibatasi dengan dinding.Untuk konstruksi lantai terbuat dari bahan yang 

kedap air, permukaan rata, tidak licin dan mudah untuk dibersihkan. Dinding kamar 

berwarna terang, permukaan rata, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap 

air walaupun beberapa bagian masih ada yang kusam. Atap secara keseluruhan tidak 

ada yang rusak, langit langit memiliki tinggi lebih dari 2,75 m, dan pintu bisa dibuka 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan tata ruang persyaratan kesehatan 
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lingkungan dan bangunan hotel Permenkes No.80 Tahun 1990 dan Kepmenkes No. 

1405 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Industri pada 

ketentuan  tata cara pelaksanaan tinggi langit-langit dengan lantai minimal 2,5 meter. 

 

Persyaratan kesehatan kamar dan ruang 

Kondisi ruang tidak pengab dan berbau H2S, amoniak, untuk kamar tidur kondisi 

sudah memenuhi persyaratan, namun dari pengamatan yang kami lakukan belum ada 

pemasangan tirai pada kamar karna biasanya pemasangan dilakukan jika ada sudah ada 

tamu kamar. Pada ruang istrahat karyawan sebagian besar sudah memenuhi persyaratan 

namun pihak hotel belum menyediakan loker untuk karyawan, ketersediaan jamban dan 

peturasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan karyawan, jumlah karyawan berdasarkan 

wawancara sebanyak 30 orang namun hanya menyediakan satu kamar mandi. Hal ini 

tidak sesuai dengan Kepmenkes No. 1405 tahun 2002 tentang persyaratan Hygiene dan 

sanitasi perkantoran dan industry bagian Toilet yang menyatakan bahwa “ setiap kantor 

harus memiliki toilet dengan jumlah westafel, jamban dan peturasan dengan jumlah 

yang ditentukan” dan  Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964 Tentang Syarat 

Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja pasal 6 ayat 6 yang 

menyatakan bahwa “jumlah kakus untuk 16-30 orang harus 2 kakus”.  

Kondisi gudang yang berdasarkan hasil pengamatan belum tertata dengan rapi dan 

jarak rak berdasarkan hasil pengukuran masih kurang dari 20 cm. Jarak antara lantai 

dengan lantai minimal 20 cm agar tidak menjadi tempat persembunyian tikus dan 

serangga. Gudang di Hotel UNS INN belum dilakukan pemisahan antara bahan bahan 

berbahaya, perlengkapan tamu yang tidak diperlukan dan alat rumah tangga hotel. Hal 

ini akan menyebabkan penurunan nilai estetika dan potensi pencemaran dari bahan 

bahan berbahaya tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Santi, Suparlan dan 

Khambali pada tahun 2010 tentang Keadaan Sanitasi Hotel Melati Singaraja Indah dan 

Griyo Mulyo6.  

Kegiatan hygiene dan sanitasi kamar di Hotel UNS INN merupakan hal yang 

penting karena menyangkut kebersihan dan kesehatan kamar. Kegiatan ini, sangat 

mendukung efektifitas kebersihan, kesehatan, kerapihan dan keindahan kamar dalam 

mencapai tujuan serta menciptakan kepuasan tamu. Tamu di Hotel UNS INN akan 

merasa puas apabila di dalam kamarnya bersih, sehat, rapi, indah dan merasa nyaman, 

aman, santai dan privasinya terjaga. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar 

persyaratan kesehatan kamar dan ruang telah memenuhi syarat sehingga akan 

meningkatak kepuasaan pengunjung. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Prastowo 

pada tahun 20157.  

 

Persyaratan kesehatan fasilitas sanitasi 

Persyaratan kesehatan lingkungan fasilitas sanitasi mencakup penyediaan air, 

pembuangan limbah, toilet dan kamar mandi, tempat sampah, peralatan pencegah 

masuknya serangga dan tikus. Penyediaan air berasal dari PDAM dan sistem 

perdistribusian dilakukan langsung oleh pihak PDAM. Kualitas air sudah memenuhi 

persyaratan fisika, kimia dan biologi berdasarkan waawancara dengan pihak terkait. 

Kebutuhan air  untuk Hotel UNS INN berasal dari internal Universitas Sebelas Maret 

dan PDAM dimanatelah dilakukan pemeriksaan kualitas air baik oleh pihak universitas 
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dan Dinas Kesehatan setempat sebelum didistribusikan, serta telah memenuhi 

kebutuhan kuantitas air yakni 120L/hari.  

Sistem pembuangan limbah berdasarkan pengamatan tertutup dan kedap air, air 

limbah berasa dari kamar mandi, wc dan dapur. Namun untuk pembuangannya langsung 

dibuang ke selokan yang tertutup karna pihak hotel belum memiliki sarana pengolahan 

limbah tersendiri. Untuk persyaratan pemisahan toilet antara laki-laki dan perempuan 

berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat dua toilet yang berdekatan  namun 

belum memiliki safety signpemisahan antara toilet laki-laki dan wanita. Hal ini sudah 

sesuai dengan Kepmenkes No. 1405 tentang pemisahan antara kamar mandi laki-laki 

dan perempuan. 

Pengelolaan tempat sampah secara umum sudah memenuhi persyaratan namun 

berdasarkan hasil pengamatan tempat sampah sementara masih memungkinkan untuk 

perkembangbiakan vector dan binatang pengganggu karna masih belum tertutup dengan 

baik dan volume sampah yang terkadang melebihi kapasitas penyimpanan.Namun untuk 

pengelolaan secara umum sudah memenuhi peryaratan Permenkes RI No. 80, karna 

sistem pengelolaannya berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota Surakarta. 

Persyaratan peralatan pencegah masuknya serangga dan tikus sudah telah 

disediakan oleh pihak , jarak sudut pintu dengan pintu yang rapat, sistem penyimpanan 

air yang tertutup rapat,  Secara garis besar persyaratan kesehatan fasilitas sanitasi sudah 

memenuhi syarat hal sudah sesuai dengan penelitian oleh Palungan, Daud dan La Ane 

pada tahun 20158. 

 

Persyaratan kesehatan karyawan 

Karyawan dilengkapi dengan pakaian kerja yang hanya dipakai ada saat bekerja 

dengan kondisi tidak sobek, namun hanya 1-19 orang karyawan yang memiliki surat 

kesehatan dari dokter yang masih berlaku.Dari seluruh hasil pengamatan yang 

dilakukan bahwa secara umum Hotel UNS INN sudah memenuhi persyaratan minimal. 

Sehingga peryaratan hygiene dan sanitasi sudah memenuhi persyaratan Permenkes RI 

No. 80 dan KepDirjen PPM dan PL No. 95 tahun 1991 dan untuk beberapa persyaratan 

yang belum memenuhi syarat perlu mendapat perhatian dari pihak hotel.  

 

Persyaratan pelayanan makanan dan minuman 

Persyaratan sanitasi makanan dan minuman meliputi : dapur ruang makan, bahan 

makanan, makanan jadi, dan peralatan yang sesuai ketentuan. Keadaan dapur sudah 

memenuhi persyaratan baik secara konstruksi, kebersihan dan kerapihan. 

Dapur dilengkapi dengan tungku asap sehingga tidak mencemari sekitar sehingga 

terhindar dari gangguan pernapasan. Tempat penyimpanan bahan makanan terpelihara 

dengan baik, disimpan pada suhu yang telah ditentukan dan terpisah dari dapur sehingga 

tidak terjadi kontaminasi silang, peralatan masak terbuat dari bahan yang aman dan 

tidak mudah berkarat serta mudah dibersihkan. Limbah dari dapur selanjutnya akan 

dialirkan ke sistem pengolahan limbah melalui jaringan perpipaan dan tertutup rapat 

sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan estetika. Ruang makan dalam 

keadaan bersih dan rapi. Hal ini telah sesuai dengan penelitian oleh Purnomo bahwa 

keamanan makanan pada hotel harus tetap diperhatikan untuk mencegah kontaminasi 

dari pencemaran fisik, kimia dan biologi9.  
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Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum Hotel UNS INN sudah 

memenuhi persyaratan minimal.Sehingga peryaratan hygiene dan sanitasi sudah 

memenuhi persyaratan Permenkes RI No. 80 dan KepDirjen PPM dan PL No. 95 tahun 

1991. 

Saran untuk pihak hotel bahwa sebaiknya beberapa persyaratan yang belum 

memenuhi syarat perlu mendapat perhatian dari pihak hotel seperti penambahan satu 

kamar mandi disertai pemisahan antara kamar mandi pria dan wanita, perbaikan 

pengolahan sampah, dan perbaikan tata letak dan kerapihan gudang.  
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ABSTRAK 

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri besi baja. 

Salah satu pekerjaan di industri ini yaitu operator crane yang dominan dengan postur 

kerja janggal seperti duduk sambil melihat ke bawah (membungkuk) dengan 

konsentrasi penuh selama hampir 4 jam sehari secara terus menerus dan melakukan 

gerakan berulang lebih dari empat kali per menit. Postur kerja janggal yang dilakukan 

selama bertahun-tahun dapat menyebabkan timbulnya Musculoskeletal Disorders 

(MSDs). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan postur kerja operator 

crane dengan keluhan Musculoskeletal Disorders di PT X. 

Penelitian ini bersifat penelitian observasional analitik. Populasi penelitian 

adalah seluruh operator crane di PT X sejumlah 62 orang. Sampel diambil secara 

purposive sampling yaitu sebanyak 35 orang. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian adalah formulir REBA (Rapid Entire Body Assessment) dan kuesioner Nordic 

Body Map. Data dianalisis dengan uji Gamma and Sommers’d. 

Hasil uji Gamma and Sommers’d menunjukkan hubungan yang signifikan antara 

postur kerja operator crane dan keluhan musculoskeletal disorders dengan nilai p value 

sebesar 0,000 (p < 0,005) dan koefisien korelasi (r) sebesar 0,612 yang menunjukkan 

tingkat hubungan kuat diantara keduanya. 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

kuat antara postur kerja operator crane dengan keluhan musculoskeletal disorders di 

PT X. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan ergonomi kerja untuk operator crane 

dan evaluasi engineering terhadap crane. 

 

Kata kunci : Postur Kerja, REBA, Keluhan Musculoskeletal Disorders 

 

ABSTRACT 

PT X is the company operating in steel iron industry. One of works in this industry 

is crane operator dominated by the awkward work posture such as sitting down while 

looking down (bowing) with full concentration for nearly 4 hours a day continuously 

and doing repeated movement more than four times per minute. The awkward work 

posture conducted for many years can result in Musculoskeletal Disorders (MSDs). 

This research aims to find out the relationship between the crane operator’s work 

posture and the Musculoskeletal Disorder Complaint in PT X. 

This study was an analytical observational research. The population of research 

was all crane operators in PT X consisting of 62 persons. The sample consisted of 35 

respondents taken using purposive sampling. The instrument used in this research was 
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REBA (Rapid Entire Body Assessment) and Nordic Body Map questionnaire. The data 

was analyzed using Gamma and Sommers’ test. 

The result of Gamma and Sommers’d showed significant relationship between 

crane operator work pasture and musculoskeletal disorder complaint with p value of 

0.000 (p < 0.0005) and coefficient of correlation (r) of 0.612 showing the close 

relationship between both of them. 

Based on the research, it could be concluded that there was a close relationship 

between the crane operator’s work posture and the musculoskeletal disorder complaint 

in PT X. For that reason, there should be working ergonomic training for the crane 

operator and engineering evaluation on the crane. 

 

Keywords : Work Posture, REBA,Musculoskeletal Disorder Complaint   

 

Pendahuluan 

Di era globalisasi dan pasar bebas World Trade Organization (WTO) yang akan 

berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu 

prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar 

negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja 

Indonesia, telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat 

Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku 

sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta 

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.  

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk 

upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran 

lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas kerja. Salah satu pilar penerapan K3 adalah dengan menerapkan ergonomi 

di tempat kerja. Dalam penerapan ergonomi dipelajari cara-cara penyesuaian pekerjaan, 

alat kerja, dan lingkungan kerja dengan manusia, dengan memperhatikan kemampuan 

dan keterbatasan manusia tersebut sehingga tercapai keserasian antara manusia dan 

pekerjaannya yang akan meningkatkan kenyamanan kerja dan produktivitas kerja.1 

Terdapat beberapa masalah kesehatan yang dapat timbul dari hasil penerapan 

ergonomi yang kurang tepat di industri, yang semuanya dapat dirangkum ke dalam 

Musculoskeletal Disorders (MSDs). Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan seseorang mulai dari 

keluhan sangat ringan hingga terjadinya gangguan fungsional. Apabila otot menerima 

beban statis secara berulang dan dalam kurun waktu yang lama maka dapat 

menyebabkan kerusakan pada otot, saraf, tendon, persendian, kartilago, dan discus 

intervetebralis.2 

Tahun World Health Organization (WHO) melaporkan menempatkan risiko 

pekerjaan sebagai tingkat kesepuluh penyebab kematian dankesakitan. Faktor risiko 

secara global untuk sejumlah kesakitandan kematian termasuk 37% punggung belakang 

(back pain), 16% hilang pendengaran (hearing loss),13% penyakit gangguan paru 

kronis (chronic obstructive lung disease), 11% asma, 10%cedera, 9% kanker paru, dan 

2% leukimia.3 
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PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri besi baja yang 

mempunyai faktor risiko dan potensi bahaya yang cukup besar yang perlu adanya 

pengendalian untuk meminimalisir timbulnya penyakit dan kecelakaan akibat kerja. 

Operator crane merupakan salah satu pekerjaan di PT X yang paling dominan dengan 

postur kerja. Misalnya duduk sambil melihat ke bawah (membungkuk) dengan 

kosentrasi penuh selama hampir 4 jam sehari secara terus menerus dan melakukan 

gerakan berulang lebih dari empat kali per menit. Berdasarkan hasil wawancara awal 

diperoleh bahwa keluhan yang dirasakan operator crane meliputi otot bagian leher, 

lengan, tangan, punggung, dan pinggang. Keluhan-keluhan inilah yang mengindikasikan 

adanya keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs). Selain itu, berdasarkan data 

sekunder PT. X tahun 2010 diperoleh bahwa tingkat Low Back Pain (LBP) operator 

crane sebesar 17,5% dari 40 operator crane. Masalah tersebut, apabila tidak 

dikendalikan dengan baik, akan dapat memberikan cedera, rasa sakit, dan penyakit 

kepada pekerja yang melampaui batas kemampuannya, pada akhirnya dapat 

menyebabkan gangguan kenyamanan, kesehatan dan keselamatan para pekerja dan 

berpengaruh pula terhadap produktivitas kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan postur kerja operator crane dengan keluhan musculoskeletal disorders di PT 

X.  

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan 

cross sectional.Populasi dalam penelitian ini adalah operator crane Slab Handling, 

Charging and Conveyor, dan Bucket Scrap and Dedusting sejumlah 62 orang dengan 

teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Sampel penelitian yaitu 35 

operator crane yang berjenis kelamin laki-laki, umur 25-50 tahun, masa kerja 10-25 

tahun, durasi kerja 4 jam sehari, tidak mengalami Low Back Pain (LBP). Variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu postur kerja dan variabel terikat yaitu keluhan 

musculoskeletal disorders.Variabel pengganggu meliputi variabel pengganggu 

terkendali (umur, jenis kelamin, masa kerja, durasi kerja,riwayat penyakit) dan variabel 

pengganggu tidak terkendali (faktor lingkungan kerja, kebiasaan merokok, kesegaran 

jasmani, antropometri). Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan uji statistik Gamma dan Somers’d yaitu uji untuk mengukur keeratan 

hubungan antar dua variabel yang berskala ordinal.4 

 

Hasil 

Karakteristik subjek penelitian 

1. Umur 

Tabel 1. Distribusi Umur Operator Crane di PT X 

Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

< 26  2 5,7 

26-35 0 0 

36-45 6 17,1 

>45 27 77,2 

Total 35 100 
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Tabel 2. Hasil Uji Distribusi Umur 

 Shapiro Wilk 

 Frekuensi p 

Umur (Tahun) 35 0,000 

 

Tabel 3. Distribusi Keluhan Musculoskeletal Disorders Berdasarkan Umur 

Umur 

(Tahun) 

Keluhan Musculoskeletal N % 

Rendah % Sedang % 

<26 2 5,7 0 0 2 5,7 

26-35 0 0 0 0 0 0 

36-45 4 11,4 2 5,7 6 17,1 

>45 11 31,5 16 45,7 27 77,2 

Total 17 48,6 18 51,4 35 100 

 

 

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Hubungan antara Umur dengan Keluhan 

Musculoskeletal Disorders 

  Keluhan Musculoskeletal 

Umur (Tahun) R 0,301 

P 0,078 

Frekuensi 35 

 

2. Masa Kerja 

Tabel 5. Distribusi Masa Kerja Operator Crane di PT X 

Masa Kerja (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

< 11  1 2,9 

11-20 8 22,8 

21-30 26 74,3 

Total 35 100 

 

Tabel 6. Hasil Uji Distribusi Masa Kerja 

 Shapiro Wilk 

 Frekuensi p 

Masa Kerja (Tahun) 35 0,000 

 

Tabel 7. Distribusi Keluhan Musculoskeletal Disorders Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja 

(Tahun)  

Keluhan Musculoskeletal N % 

Rendah % Sedang % 

<11 1 2,9 0 0 1 2,9 

11-20 6 17,1 2 5,7 8 22,8 

21-30 10 28,6 16 45,7 26 74,3 

Total 17 48,6 18 51,4 35 100 
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Tabel 8. Hasil Uji Statistik Hubungan Masa Kerja dengan Keluhan 

Musculoskeletal Disorders 

  Keluhan Musculoskeletal 

Masa Kerja (Tahun) R 0,350 

P 0,039 

Frekuensi 35 

 

Hasil pengukuran postur kerja 

Tabel 9. Distribusi Hasil Pengukuran Postur Kerja  

Tingkat Aksi Skor Akhir Tingkat Risiko N Persentase (%) 

0 1 Sangat Rendah 0 0 

1 2-3 Rendah 0 0 

2 4-7 Sedang 25 71,4 

3 8-10 Tinggi 10 28,6 

4  11-15 Sangat Tinggi 0 0 

Total     35 100 

 

Hasil pengukuran keluhan musculoskeletal disorders 

1. Hasil pengukuran keluhan musculoskeletal disorders operator crane 

Tabel 10. Distribusi Hasil Pengukuran Keluhan Musculoskeletal Disorders  

Keluhan Musculoskeletal Disorders 

Tingkat Aksi Total Skor Individu Tingkat Risiko N (%) 

1 28-49 Rendah 17 48,6 

2 50-70 Sedang 18 51,4 

3 71-91 Tinggi 0 0 

4 92-112 Sangat Tinggi 0 0 

Total   35 100 

 

2. Persentase pengukuran keluhan musculoskeletal disorders operator crane 

Tabel 11. Hasil Persentase Pengukuran Keluhan Musculoskeletal Disorders  

No Keluhan N Prevalensi (%) 

1 Leher atas 35 34 97,14 

2 Tengkuk 35 35 100 

3 Bahu kiri 35 28 80 

4 Bahu kanan 35 27 77,14 

5 Lengan atas kiri 35 19 54,29 

6 Punggung 35 35 100 

7 Lengan atas kanan 35 18 51,43 

8 Pinggang 35 35 100 

9 Pinggul 35 35 100 

10 Pantat 35 34 97,14 

11 Siku kiri 35 4 11,43 
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No Keluhan N Prevalensi (%) 

12 Siku kanan 35 4 11,43 

13 Lengan bawah kiri 35 4 11,43 

14 Lengan bawah kanan 35 5 14,29 

15 Pergelangan tangan kiri 35 20 57,14 

16 Pergelangan tangan kanan 35 20 57,14 

17 Tangan kiri 35 7 20 

18 Tangan kanan 35 6 17,14 

19 Paha kiri 35 18 51,43 

20 Paha kanan 35 18 51,43 

21 Lutut kiri 35 10 28,57 

22 Lutut kanan 35 8 22,86 

23 Betis kiri 35 30 85,71 

24 Betis kanan 35 30 85,71 

25 Pergelangan kaki kiri 35 15 42,86 

26 Pergelangan kaki kanan 35 14 40 

27 Kaki kiri 35 2 5,71 

28 Kaki kanan 35 2 5,71 

 

Hasil pengujian hubungan postur kerja dengan keluhan musculoskeletal disorders 

Tabel 12. Hasil Uji Statistik  

  Keluhan Musculoskeletal 

Postur Kerja r 0,612 

p 0,000 

n 35 

 

Pembahasan 

Analisis karakteristik subjek penelitian 

1. Umur 

      Keluhan musculoskeletal disorders pada penelitian ini paling banyak terdapat 

pada umur > 45 tahun yaitu mencapai 77,2%, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Bridger pada tahun 2003 yaitu semakin tua seseorang semakin tinggi risiko orang 

tersebut mengalami penurunan elastisitas pada tulang, yang menjadi pemicu 

timbulnya keluhan otot. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mulai umur 25 

tahun operator crane sudah mengalami keluhan musculoskeletal disorders, hal ini 

terjadi karena postur kerja operator crane yang sering membungkuk dan 

menundukkan leher untuk melihat objek, selain itu juga karena crane yang tidak 

ergonomis (tidak sesuai dengan postur kerja operator saat bekerja). 

2. Masa kerja 

      Hasil uji Spearman menunjukkan ada hubungan antara masa kerja dengan 

keluhan musculoskeletal disorders, hal ini sesuai dengan Riihimki, dkk pada tahun 

1989 dalam Laraswati tahun 2009, yang menjelaskan bahwa masa kerja mempunyai 
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hubungan yang kuat dengan keluhan otot.Semakin lama masa kerja atau semakin 

lama seseorang terpajan faktor risiko musculoskeletal disorders ini maka semakin 

besar pula risiko untuk mengalami musculoskeletal disorders. Dalam penelitian ini 

menggunakan sampel yang mempunyai masa kerja antara 10-25 tahun, dan diperoleh 

hasil bahwa keluhan musculoskeletal disorders paling banyak terdapat pada pekerja 

yang memiliki masa kerja antara 21-30 tahun. Hal ini disebabkan karena terjadi 

kejenuhan baik secara fisik maupun secara psikis serta daya tahan otot dan tulang 

untuk beradaptasi terhadap beban kerja menurun karena jenis pekerjaan sebagai 

operator crane yang monoton dan terus-menerus. Selain itu yang masa kerjanya 21-

30 tahun hampir seluruhnya berumur > 45 tahun. Pada umur tersebut (> 45 tahun), 

kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun sehingga risiko terjadinya keluhan otot 

meningkat. 

 

Analisis pengukuran postur kerja 

Hasil pengukuran postur kerja diperoleh tingkat aksi 2 (tingkat risiko sedang) 

sebanyak 71,4% operator crane mengalami keluhan pada bagian leher dan badan karena 

terlalu sering membungkuk dan menundukkan kepala. Sedangkan pada tingkat aksi 3 

(tingkat risiko tinggi) terdapat 28,6% operator crane yang mengalami keluhan sama 

yaitu pada leher dan badan dimana diperlukan tindakan perbaikan segera. Hal ini 

mungkin disebabkan karena posisi duduk operator crane lebih maju ke depan untuk 

melihat posisi objek yang terletak di bawah sehingga sandaran kursi tidak digunakan 

(hanya digunakan untuk istirahat sejenak), berarti punggung tidak ditopang oleh 

sandaran kursi, hal ini menyebabkan punggung kaku dengan sikap tegak selama 

bekerja. Selain itu, leher dan punggung juga dalam posisi fleksi > 60 karena harus 

melihat ke bawah (membungkuk) untuk memastikan objek berada di posisi yang tepat. 

 

Analisis pengukuran keluhan musculoskeletal disorders 

Hasil dari kuesioner keluhan musculoskeletal disorders diperoleh hasil yang 

hampir seimbang antara tingkat aksi 1 (tingkat risiko rendah) sebanyak 17 orang 

(48,6%) dan tingkat aksi 2 (tingkat risiko sedang) sebanyak 18 orang (51,4%). Hal ini 

dimungkinkan karena adanya penilaian subjektif dan kurangnya pemahaman dari 

responden (operator crane) saat mengisi kuesioner Nordic Body Map. 

Bagian tubuh atau segmen tubuh yang diukur dalam postur kerja (leher, badan, 

lengan, pergelangan tangan dan kaki) mempunyai persentase keluhan musculoskeletal 

disorders yang cukup tinggi (± 99,43%) dibandingkan dengan segmen tubuh lain yang 

persentasenya dibawah 90%. Hal ini disebabkan karena operator crane bekerja dengan 

posisi duduk dengan leher dan tulang belakang sering membungkuk, sehingga 

menyebabkan otot-otot pinggang menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak 

disekitarnya sehingga apabila hal ini tidak segera mendapatkan perhatian secara serius 

akan dapat menyebabkan timbulnya sakit pinggang secara permanen. 

 

Hubungan postur kerja dengan keluhan musculoskeletal disorders 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa postur kerja yang 

banyak dilakukan operator crane adalah postur kerja duduk dengan sikap membungkuk, 

karena kondisi crane yang berada di bagian atas dari objek (proses produksi), sehingga 

mengharuskan pekerja untuk membungkuk melihat ke bawah (objek). Selain itu, postur 
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badan dan leher yang membungkuk menyebabkan keluhan di sekitar leher dengan 

persentase 97,14%, tengkuk 100%, punggung 100%, pinggang 100% dan pinggul 

100%. 

Hasil uji statistik antara postur kerja dengan keluhan musculoskeletal disorders 

menunjukkan ada hubungan yang kuat pada operator crane di PT. X. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Agustin tahun 2014 yang juga menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara postur kerja dengan keluhan musculoskeletal disorders. Keluhan yang 

terjadipun sama yaitu terjadinya peningkatan keluhan musculoskeletal disorders yang 

disebabkan oleh adanya rasa sakit, pegal pada bagian tubuh pekerja, disebabkan postur 

duduk yang tidak ergonomis5.       

 

Kesimpulan 

1. Postur kerja operator crane yang diukur dengan menggunakan Lembar Kerja REBA 

(Rapid Entire Body Assessment) mempunyai tingkat risiko sedang dimana diperlukan 

tindakan perbaikan diantaranya pada postur kerja operator crane. 

2. Keluhan Musculoskeletal Disorders operator crane yang diukur dengan 

menggunakan Kuesioner Nordic Body Map menunjukkan hasil yang hampir 

seimbang antara keluhan tingkat risiko rendah dan sedang. Keluhan yang paling 

tinggi dirasakan oleh operator crane adalah pada tengkuk, leher, punggung, pinggang 

dan pinggul.  

3. Terdapat hubungan yang kuat antara postur kerja operator crane dengan keluhan 

musculoskeletal disorders di PT X. 

4. Pada umur > 45 tahun, masa kerja antara 21-30 tahun, dan postur kerja dengan 

tingkat risiko sedang, operator crane telah mengalami keluhan musculoskeletal 

disorders tingkat rendah dan sedang dengan keluhan yang paling tinggi yaitu pada 

bagian leher, tengkuk, punggung, pinggang dan pinggul. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pemberian ASI eksklusif 

dengan kejadian diare pada bayi (umur 0-6 bulan) di BPM Kasih Ibu Wonosari.Jenis 

penelitian adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 

dalam penelitian ini adalah orang tua yang mempunyai bayi umur 0-6 bulan di BPM 

Kasih Ibu Wonosari tahun 2015 sebanyak 1378 bayi. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 93 

orangtua bayi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian ASI eksklusif 

serta kejadian diare sebagai variabel terikat. Analisis yang digunakan adalah Uji Chi-

Square (x2) dan Koefisien Kontingensi dengan α sebesar 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu tidak memberikan ASI Eksklusif kepada 

bayi (58,5%) dan mengalami kejadian diare (61,7%). Berdasarkan uji statistik 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

diare pada bayi umur (0-6 bulan) di BPM Kasih Ibu Wonosari dan dengan kekuatan 

hubungan kuat (p value = 0,000 dan C = 0,604). Disarankan bagi ibu-ibu yang 

memiliki bayi dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. 

Kata Kunci : pemberian ASI eksklusif, diare, bayi 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study to determine the relationship between exclusive 

breastfeeding with the incidence of diarrhea in infants (aged 0-6 months) in BPM Kasih 

Ibu Wonosari. The study was observational analytic with cross sectional approach. The 

population in this study are the parents of infants aged 0-6 months in BPM Kasih Ibu 

Wonosari in 2015 as many as 1378 babies. The sampling technique is done by using 

purposive sampling with a sample of 93 parents baby. The independent variables in this 

study is exclusive breastfeeding, and the incidence of diarrhea as the dependent 

variable. The analysis used was the Chi-Square (x2) and the contingency coefficient α 

of 5%. 

The results showed that the mother does not give exclusive breastfeeding for 

infants (58,5%) and experienced the incidence of diarrhea (61,7%). Based on statistical 

test states that there is a relationship between exclusive breastfeeding with the incidence 

of diarrhea in infants age (0-6 months) in BPM Kasih Ibu Wonosari and with the 

strength of a strong relationship (p value = 0.000 and C = 0.604).It is advisable for 

mothers who have babies are encouraged to give exclusive breastfeeding until the baby 

is 6 months old. 

Keywords : exclusive breastfeeding, diarrhea, baby 
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Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan 

peningkatan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, 

usia prasekolah dan usia sekolah. Dalam tumbuh kembang anak, makanan merupakan 

kebutuhan yang terpenting. Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, di dalam Global 

Strategy for infant and Young Child Feeding1. Menyusui sejak dini mempunyai dampak 

yang positif baik bagi ibu maupun bayinya. Manfaat memberikan Air Susu Ibu (ASI) 

bagi ibu tidak hanya menjalin kasih sayang, tetapi dapat mengurangi perdarahan setelah 

melahirkan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, menunda kehamilan, mengurangi 

risiko terkena kanker payudara dan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi ibu. ASI 

merupakan salah satu makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi karena 

mengandung gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan 

yang optimal2.  

Penyakit diare merupakan penyakit nomor dua yang menyebabkan angka 

kesakitan dan angka kematian pada anak. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh 

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), diketahui bahwa 

penyakit diare menempati urutan teratas dalam daftar 10 penyakit penyebab rawat inap 

di rumah sakit di Indonesia3. Tahun 2010 Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di 11 

provinsi dengan jumlah penderita sebanyak 4.204 orang, jumlah kematian sebanyak 73 

orang dengan CFR sebesar 1,74%4.  

Penelitian dilakukan di BPM Kasih Ibu Wonosari karena data kejadian diare pada 

bayi (umur 0-6 bulan) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2015 

sebanyak 68 orang (30,36%) dari 224 kasus, tahun 2016 sebanyak 73 orang (26,55%) 

dari 275 kasus dan data terakhir bulan Januari-Mei tahun 2017 sebanyak 105 orang 

(28,93%) dari 363 kasus. Hasil studi pendahuluan dari BPM Kasih Ibu Wonosari, 

didapatkan hasil dari wawancara pada 10 ibu yang memiliki bayi (umur 0-6 bulan) yang 

terkena diare, diketahui sebanyak 6 ibu (75%) menyatakan bahwa ibu memberikan ASI 

lebih dari 6 bulan, tetapi ibu memberikan makanan tambahan pada pemberian ASI pada 

bulan ke lima (tidak memberikan ASI eksklusif) dan sebayak 2 ibu (25%) menyatakan 

memberikan ASI eksklusif. 

Faktor penyebab diare diantarnya faktor infeksi, faktor malborasi, faktor 

makanan, faktor psikologis, status ekonomi rendah dan pemberian ASI eksklusif. ASI 

eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi berumur 0-6 bulan tanpa memberikan 

makanan atau minuman lain, setelah 6 bulan diberi makanan padat pendamping yang 

cukup dan sesuai, sedangkanASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun atau lebih5. 

Pemberian ASI eksklusif pada bayi juga mampu menurunkan bayi terkena infeksi 

telinga, alergi, ISPA dan penyakit lainnya. Hal ini disebabkan karena peran kolostrum 

pada ASI yang berperan sebagai imunisasi pasif pada bayi yang dikeluarkan segera 

setelah bayi lahir. Kolostrum pada hari pertama tiap 100 ml mengandung 600 IgA, 80 

IgG dan 125 IgM6. 

Setiap bayi berisiko terkena diare, apalagi tidak memberikan ASI eksklusif 

terhadap bayinya. Teori tersebut didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa sebanyak 30 bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif yang terdiri dari 20 

bayi terkena diare dan terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan 

kejadian diare pada bayi umur 0-6 bulan di Puskesmas Gilingan Kecamatan Banjarsari 

Surakarta (p = 0,000)7. 
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Metode Penelitian 

Jenis penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectionalstudy 

dimana variabel sebab atau resiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada obyek 

penelitian diukur dan dikumpulkan secara sekaligus, sesaat atau satu kali dalam satu 

waktu (dalam waktu yang bersamaan8. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua 

yang mempunyai bayi umur 0-6 bulan di BPM Kasih Ibu Wonosari tahun 2015 

sebanyak 1378 bayi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 93 orangtua bayi. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah pemberian ASI eksklusif serta kejadian diare sebagai 

variabel terikat. Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel 

penelitian secara individu. Analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi dan 

persentase dari tiap variabel. Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap 

dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi8. Analisis yang digunakan 

adalah uji chi-squaredan koefisien kontingensidengan α= 5%. 

 

Hasil 

Analisis Univariat 

Tabel 1. Analisis Univariat  

No Variabel F % 

1 Pemberian ASI Eksklusif 

  ASI Eksklusif 37 39,4 

  Tidak ASI Eksklusif 57 60,6 

2 Kejadian Diare 

  Diare 60 63,8 

  Tidak Diare 34 36,2 

 

Hasil penelitian menunjukkan kategori pemberian ASI eksklusif terbanyak yaitu 

ibu tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 57 orang (60,6%) dan kategori kejadian 

diare terbanyak yaitu bayi mengalami kejadian diare sebanyak 60 orang (63,8%). 

 

Analisa Bivariat 

Analisis bivariat dengan uji chi square dan koefisien kontingensi tentang 

hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi (umur 0-6 

bulan) di BPM Kasih Ibu Wonosari, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 2. Hubungan antara Pemberian ASI eksklusif dengan Kejadian Diare  

Pemberian ASI Eksklusif 

Kejadian Diare 
Total Nilai 

Pvalue  

Nilai 

C 
Diare Tidak Diare 

f % f % f % 

ASI Eksklusif 7 18,9 30 81,1 37 100 

0,000 0,602 Tidak ASI Eksklusif 53 93 4 7 57 100 

Jumlah 60 63,8 34 36,2 94 100 

 

Data distribusi tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa dari sejumlah 94 responden 

penelitian, diketahui data terbanyak yaitu 53 orang (93%)menyatakan ibu tidak 

memberikan ASI eksklusif dan bayi mengalami kejadian diare. Hasil analisis uji chi-
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square diperoleh nilai p (0,000) < α (0,05) yang berarti bahwa terdapat hubungan antara 

pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi (umur 0-6 bulan) di BPM 

Kasih Ibu Wonosari. Nilai C hasil perhitungan koefisien kontingensi sebesar 0,602 

menujukkan bahwa kekuatan hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan 

kejadian diare pada bayi (umur 0-6 bulan) di BPM Kasih Ibu Wonosari adalah kuat. 

 

Pembahasan 

ASI Eksklusif 

Periode emas pertumbuhan bayi (Golden period) Suatu proses dimana pertumbuhan 

pada masa bayi dan balita bervariasi sesuai dengan bertambahnya usia. Secara umum 

pertumbuhan fisik dimulai dari arah kepala ke kaki, kematangan pertumbuhan tubuh 

pada bagian kepala berlangsung lebih dahulu, kemudian secara berangsur-angsur diikuti 

oleh tubuh bagian bawah. Seperti halnya ketika anak dalam kandungan, hal tersebut 

juga diperlukan ketika anak pertama kali menghirup udara di dunia. Kebutuhan nutrisi 

bayi sampai usia 6 bulan dapat dipenuhi hanya dengan memberikan air susu ibu (ASI) 

saja atau yang dikenal sebagai “ ASI eksklusif ”. ASI eksklusif adalah pemberian ASI 

tanpa makanan tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. Bayi tidak diberikan apa -

apa, kecuali makanan yang langsung diproduksi oleh ibu karena bayi memperoleh 

nutrisi terbaiknya melalui ASI9. 

Waktu yang direkomendasikan World Health Organization (WHO) untuk 

memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa tambahan. Kajian dari WHO, yang 

melakukan penelitian sebanyak 3000 kali, menunjukkan bahwa ASI mengandung semua 

nutrisi yang diperlukan bayi untuk bertahan hidup pada 6 bulan pertama, mulai hormon 

antibodi, faktor kekebalan, hingga antioksidan. Berdasarkan hal tersebut, WHO 

kemudian mengubah ketentuan mengenai ASI eksklusif yang semula 4 bulan menjadi 6 

bulan dan menteri kesehatan melalui Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 

450 tahun 2004 juga menetapkan perpanjangan pemberian ASI secara eksklusif dari 4 

bulan menjadi 6 bulan.  

Penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar ibu yang berada di BPM Kasih Ibu 

Wonosari tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayi umur (0-6 bulan). Hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa sebanyak 38 orang (63,3%) tidak 

memberikan ASI eksklusif kepada bayi (umur 0-6 bulan) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Pucangsawit Surakarta10. Pemberian ASI eksklusif pada bayi merupakan cara alami 

untuk menjaga nutrisi yang baik, meningkatkan daya tahan tubuh serta memilihara 

emosi selama masa pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI mengandung zat nutrisi 

yang dibutuhkan, serta faktor anti bakteri dan antivirus yang melindungi bayi terhadap 

infeksi. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif morbiditas dan mortalitasnya jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapat ASI Eksklusif. Menurut WHO, 

di dunia terdapat1-1,5 juta bayi meninggal setiap tahunnya karena tidak mendapat ASI 

Eksklusif11. 

Saat ini angka kematian bayi di Indonesia masih di bawah target Millenium 

Development Goals (MDG’s), menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2012, jumlah AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup. Usaha dalam mencapai 

target penurunan AKB, dapat dilakukan dengan cara pemberian ASI Eksklusif. 

Pemberian ASI Eksklusif dapat menekan AKB dengan mengurangi sebesar 30.000 

kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian bayi di dunia melalui pemberian ASI 
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Eksklusif selama enam bulan sejak jam pertama kelahirannya tanpa memberikan 

makanan dan minuman tambahan kepada bayi, hal ini akan memberikan efek positif 

bagi bayi dan menghindarkan bayi terkena diare4.  

 

Kejadian Diare 

Penyakit diare, terutama diare pada bayi yang tidak memperoleh penanganan atau 

terlambat mendapatkan penanganan akan berakibat fatal yaitu kematian. Data WHO 

pada tahun 2012 disebutkan bahwa 6,6 juta anak dibawah lima tahun meninggal dan 

diare masih termasuk empat penyebab utama kematian anak dibawah usia lima tahun, 

dimana kontribusi penyakit diarea dalah 9,3% (0,8% selama periode neonatal dan8,5% 

pada 1-59 bulan)12.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang berada di BPM Kasih Ibu Wonosari 

sebagian besar memiliki bayi yang terkena diare pada umur 0-6 bulan. Bayi yang diberi 

ASI tidak eksklusif lebih besar ditemukan pada kelompok kasus (diare) dibandingkan 

kelompok kontrol (tidak diare). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa sebagian besar 

bayi yang berumur 0-6 bulan mengalani diare sebanyak 26 orang (43,3%) di Puskesmas 

Gilingan Kecamatan Banjarsari Surakarta7. Diare adalah pengeluaran feses yang tidak 

normal dan cair. Bayi dikatakan diare bila sudah lebih dari 3 kali buang air besar, 

sedangkan neonatus dikatakan diare bila sudah lebih dari 4 kali buang air besar13. 

 

Analisis Bivariat 

Kejadian diare pada bayi (umur 0-6 bulan) di BPM Kasih Ibu Wonosari yang 

disebabkan oleh pemberian ASI eksklusif. Hal ini dapat disebabkan bayi (umur 0-6 

bulan) yang tidak diberikan ASI ekslusif memiliki kekebalan tubuh yang kurang dan 

tidak kebal terhadap berbagai macam jenis penyakit, padahal ASI merupakan cairan 

yang mengandung zat kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai 

penyakit infeksi bakteri, virus, jamur dan parasit. Oleh karena itu, dengan adanya zat 

anti infeksi dari ASI, maka bayi dengan ASI ekslusif dapat terlindung dari berbagai 

penyakit, salah satunya adalah penyakit diare14. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa terdapat hubungan antara pemberian ASI 

eksklusif dengan kejadian diare pada bayi (umur 0-6 bulan) di BPM Kasih Ibu 

Wonosari dan dengan kekuatan hubungan yang kuat (p value = 0,000 dan C = 0,602). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa dari hasil uji chi 

square didapatkan nilai p value sebesar 0,001 artinya ada hubungan antara pemberian 

ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi umur 0-6 bulan di Wilayah Puskesmas 

Gadang Hanyar Banjarmasin15. Penelitian lain juga menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare pada 

bayi usia 0-6 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kawali Kabupaten Ciamis (p value = 

0,002)16.  

Kejadian diare merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal, 

ditandai dengan peningkatan volume, keenceran serta frekuensi lebih dari 3 kali sehari 

dengan atau tanpa lendir darah17. Faktor yang meningkatkan resiko terjadianya diare 

salah satunya adalah tidak memberikan ASI ekslusif5. Pemberian ASI ekslusif selama 

paling sedikit 6 bulan dapat menurunkan mortalitas pada bayi karena diare, hingga 

sebesar 55%7. Pemberian ASI memiliki unsur-unsur yang memenuhi semua kebutuhan 

bayi akan nutrisi selama periode sekitar 6 bulan, kecuali ibu mengalami keadaan gizi 
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kurang yang berat. Keberadaan antibody dan sel-selmakrofag dalam ASI dan kolostrum 

memberikan perlindungan terhadap jenis-jenis infeksi tertentu, oleh karena itu bayi-bayi 

yang mendapat ASI secara eksklusif jarang terjangkit penyakit infeksi pernapasan dan 

diare18. ASI ekslusif memberikan peranan penting untuk pencegahan dan 

penatalaksanaan diare karena di dalam ASI terdapat berbagai komponen yang penting 

baik dalam pencegahan maupun dalam terapi diare pada bayi. ASI eksklusif 

memberikan zat-zat kekebalan yang belum dibuat oleh bayi itu sendiri. Bayi yang 

medapatkan ASI ekslusif jarang terkena alergi, komponen IgA bekerja sebagai anti 

bakteri dan juga mencegah terabsorbsi makromolekul asing19. 

 

Kesimpulan 

1. Kategori pemberian ASI Eksklusif pada bayi di BPM Kasih Ibu Wonosariterbanyak 

adalah tidak memberikan ASI Eksklusif sebanyak 57 orang (60,6%). 

2. Kategori kejadian diare pada bayi di BPM Kasih Ibu Wonosariterbanyak adalah 

bayi mengalami diare sebanyak 60 orang (63,8%). 

3. Terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare pada 

bayi (umur 0-6 bulan) di BPM Kasih Ibu Wonosari dan dengan kekuatan hubungan 

yang kuat (p value = 0,000 dan C = 0,602). 
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ABSTRAK 

Artikel ini bertujuan menghubungkan antara tingkat pendidikan dan tingkat 

pengetahuan dengan kepatuhan peserta dalam alur pelayanan jaminan 

JKN,permasalahan pengaplikasian dalam pelayanan JKN yaitu kepatuhan peserta 

dalam alur pelayanan JKN yang disebabkan oleh pendidikan yang rendah dan 

kurangnya pengetahuan peserta mengenai alur pelayanan JKN. Pendidikan merupakan 

sarana seseorang untuk mendapatkan pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi 

terhadap tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku guna mendapatkan fasilitas 

kesehatan yang dibutuhkan. Hasil survey pada bulan Mei 2017 pada 10 peserta JKN di 

RSUD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 70% tidak patuh dalam alur pelayanan JKN 

karena peserta hanya membawa kartu JKN tetapi tidak membawa KK dan surat 

rujukan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan 

pengetahuan dengan kepatuhan peserta dalam alur pelayanan JKN di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo. 

Jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. 

Populasi penelitian yaitu semua peserta JKN yang berobat rawat jalan di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo pada periode 12-17 Juni 2017 sebanyak 300 orang. Sampel 75 

orang dan diambil dengan teknik accidental sampling. Variabel bebas yaitu tingkat 

pendidikan dan pengetahuan serta variabel terikat yaitu kepatuhan peserta dalam alur 

pelayanan JKN. Analisis uji chi square dengan α : 5%. 

Hasil penelitian menunjukkanpendidikan terbanyakmenengah (45,3%), 

pengetahuan baik (49,3%), kepatuhan peserta dalam alur pelayanan JKN yaitu patuh 

(72%). Hasil uji bivariat menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara tingkat 

pendidikan dengan kekuatan hubungan sedang (p = 0,000 dan C = 0,421) dan ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kekuatan hubungan kuat (p = 

0,000 dan C = 0,608) dengan kepatuhan peserta dalam alur pelayanan JKN di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo. 

Disarankan bagi RSUD Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan sosialisasi aktif 

serta penyebaran leaflet di setiap titik kota kepada masyarakat mengenai informasi alur 

pelayanan JKN. 

 

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Kepatuhan, JKN 
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ABSTRACT 

One form of application problem in JKN services is the compliance of 

participants in the JKN service flow caused by low education and lack of knowledge of 

participants regarding JKN service flow. Education is a means to gain knowledge that 

will affect the level of compliance with the rules that apply to obtain the necessary 

health facilities. The survey results in May 2017 on 10 JKN participants in Sukoharjo 

District Hospital as much as 70% disobeyed in the JKN service flow because the 

participants only brought JKN cards but did not bring KK and referral letters. The 

purpose of this research is to know the correlation between education level and 

knowledge with the participant compliance in JKN service flow in Sukoharjo District 

Hospital. 

Type of observational analytic research with cross sectional study approach. The 

study population were all JKN participants who treated outpatient at RSUD Sukoharjo 

District during the period of 12-17 June 2017 as many as 300 people. Sample 75 people 

and taken by accidental sampling technique. The independent variable is the level of 

education and knowledge and the dependent variable is the participant's compliance in 

the JKN service flow. Analysis of chi square test with α: 5%. 

The results of the study showed that the highest education (45.3%), the good 

knowledge (49.3%), the compliance of the participants in the JKN service were obedient 

(72%). The result of bivariate test shows that there is a significant correlation between 

level of education with moderate relationship strength (p = 0,000 and C = 0,421) and 

there is significant relation between knowledge with strong relation strength (p = 0,000 

and C = 0,608) with participant compliance in service flow JKN at Sukoharjo District 

Hospital. 

It is recommended for Sukoharjo District Hospital to conduct active socialization 

and leaflet distribution at every point of the city to the public about JKN service flow 

information 

 

Keywords: Education Level, Knowledge, Compliance, JKN 

 

Pendahuluan 

Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang 

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 

2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 

memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang 

yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah1. 

Pelayanan JKN yang disediakan oleh rumah sakit dapat diperoleh peserta JKN 

melalui alur pendaftaran peserta yang sesuai dengan ketentuan dari masing-masing 

rumah sakit. Syarat yang harus dipenuhi bagi peserta JKN yang akan berobat ke RSUD 

Kabupaten Sukoharjo, antara lain : kelengkapan membawa fotokopi tanda pengenal 

(KTP/ SIM), membawa kartu peserta JKN (BPJS, KIS, atau lainnya), membawa surat 

rujukan berobat, kesesuaian identitas antara kartu JKN dengan Kartu Keluarga dan 
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KTP, peserta selalau memperbaharui surat keterangan diagnosa atau surat keterangan 

perawatan setiap 1 bulan sekali, melakukan iuran bagi peserta yang mengikuti program 

JKN yang berbayar individu dan peserta selalu melaporkan ke kantor JKN terdekat 

apabila ada perubahan data. 

Peserta JKN harus patuh terhadap syarat yang diajukan oleh pihak rumah sakit 

sebelum peserta mendapatkan pengobatan, kepatuhan peserta JKN akan mempermudah 

alur pelayanan selama di rumah sakit. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang 

salah satunya adalah tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan. Hal ini di dukung 

dengan pernyataan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan dapat 

meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan 

yang aktif yang diperoleh secara mandiri, lewat tahapan-tahapan tertentu2. 

Kasus yang terjadi di RSUD Kabupaten Sukoharjo adalah ketidakpatuhan peserta 

dalam alur pelayanan JKN yang disebabkan karena pendidikan dan pengetahuan yang 

kurang mengenai alur pelayanan JKN. Hasil survey awal yang dilakukan peneliti pada 

bulan Mei 2017 pada 10 peserta JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo, diketahui 

sebanyak 70% tidak patuh dalam alur pelayanan JKN karena peserta hanya membawa 

kartu JKN tetapi tidak membawa KK dan surat rujukan.  

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional 

studyyaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor 

resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus 

pada suatu saat3. Populasi penelitian yaitu semua peserta JKN yang berobat rawat jalan 

di RSUD Kabupaten Sukoharjo pada periode 12-17 Juni 2017 sebanyak 300 orang. 

Penentuan besar sampel dalam peneitian ini menggunakan pertimbangan praktis, 

dimana bila populasi kurang dari 100 sebaiknya dicuplik 50% dari populasi dan bila 

populasi di atas 100 diambil 25-30%4. Populasi sebanyak 300 orang dan diambil 25% 

dari jumlah populasi, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 orang. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling yaitu 

teknik menentukan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan atau accidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber5. Kriteria inklusi 

yang digunakan untuk pemilihan sampel accidental yaitu 1) Peserta baru JKN di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo. 2) Pendidikan minimal lulusan SMP 3) Belum pernah 

berpengalaman mendaftar sebagai peserta JKN sebelumnya, 4) Belum pernah mengikuti 

sosialisasi tentang JKN dan 5) Bersedia menjadi responden.Variabel bebas yaitu tingkat 

pendidikan dan pengetahuan serta variabel terikat yaitu kepatuhan peserta dalam alur 

pelayanan JKN. Analisa univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel 

penelitian secara individu dan pada umumnya hanya menggunakan distribusi persentase 

dari tiap variabel. Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua 

variabelyang diduga berhubungan3. Uji statistik yang digunakan yaitu uji chi square dan 

uji korelasi koefisien kontingensidengan nilai α = 0,05pada taraf kepercayaan 95 %. 
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Hasil Penelitian 

Analisis Univariat 

Hasil analisis univariat dari responden sebanyak 75 peserta JKN di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 2. Analisis Univariat 

No Variabel f % 

1 Tingkat Pendidikan 

  Dasar (SD, SMP) 27 36 

  Menengah (SMA) 34 45,3 

  Tinggi (Diploma, Sarjana, Magister) 14 18,7 

2 Tingkat Pengetahuan 

  Kurang 14 18,7 

  Cukup 24 32 

  Baik 37 49,3 

3 Kepatuhan Peserta dalam Alur pelayanan JKN 

  Tidak Patuh 21 28 

  Patuh 54 72 

 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan terbanyak adalah tingkat 

pendidikan menengah sebanyak 34 orang (45,3%), pengetahuan terbanyak adalah baik 

sebanyak 37 orang (49,3%) dan kategori kepatuhan peserta dalam alur pelayanan JKN 

terbanyak pada peserta JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo adalah patuh sebanyak 54 

orang (72%). 

 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dengan uji chi square dan koefisien kontingensi, dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kapatuhan Peserta dalam Alur Pelayanan 

JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

Hasil uji mengenaihubungan tingkat pendidikan dengan kapatuhan peserta dalam 

alur pelayanan JKN, didapatkan hasil pada tabel berikut : 

Tabel 3. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kapatuhan Peserta dalam Alur 

Pelayanan JKN 

Tingkat Pendidikan 

Kepatuhan Peserta dalam Alur 

Pelayanan JKN Total Nilai 

p value  

Nilai 

r Tidak Patuh Patuh 

f % f % F % 

Dasar 15 55,6 12 44,4 27 100 

0,000 0,421 
Menengah 5 14,7 29 85,3 34 100 

Tinggi 1 7,1 13 92,9 14 100 

Jumlah 21 28 54 72 75 100 

 

Hasil dari tabel 3 di atas bahwa 15 orang (55,6%) memiliki tingkat pendidikan 

dasar dan tidak patuh dalam alur pelayanan JKN, sebanyak 29 orang (85,3%) memiliki 

tingkat pendidikan menegah dan patuh patuh patuh dalam alur pelayanan JKN. Data 

sebanyak 13 orang (92,9%) memiliki tingkat pendidikan tinggi dan patuh dalam alur 
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pelayanan JKN. Hasil uji chi square diperoleh nilai p (0,000) berarti bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan peserta dalam 

alur pelayanan JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Nilai C dari hasil perhitungan 

koefisien kontingensi sebesar 0,421 menujukkan bahwa kekuatan hubungan antara 

tingkat pendidikan dengan kepatuhan peserta dalam alur pelayanan JKN di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo adalah sedang. 

 

Hubungan Pengetahuan dengan Kapatuhan Peserta dalam Alur Pelayanan JKN di 

RSUD Kabupaten Sukoharjo 

Hasil uji mengenaihubungan tingkat pendidikan dengan kapatuhan peserta dalam 

alur pelayanan JKN, didapatkan hasil pada tabel berikut : 

Tabel 4. Hubungan Pengetahuan dengan Kapatuhan Peserta dalam Alur Pelayanan JKN 

Pengetahuan 

Kepatuhan Peserta dalam Alur Pelayanan BPJS 
Total Nilai 

p value  

Nilai 

r 
Tidak Patuh Patuh 

f % f % f % 

Kurang 13 92,9 1 7,1 14 100 

0,000 
0,60

8 

Cukup 8 33,3 16 66,7 24 100 

Baik 0 0 37 100 37 100 

Jumlah 21 28 54 72 75 100 

Hasil dari tabel 4 di atas bahwa 13 orang (92,9%) memiliki pengetahuan kurang 

dan tidak patuh dalam alur pelayanan JKN, sebanyak 16 orang (66,7%) memiliki 

pengetahuan cukup, namun patuh dalam alur pelayanan JKN. Data sebanyak 37 orang 

(100%) memiliki pengetahuan baik dan patuh dalam alur pelayanan JKN di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo. Hasil uji chi square diperoleh nilai p (0,000) yang berarti bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan peserta dalam alur 

pelayanan JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Nilai C dari hasil perhitungan koefisien 

kontingensi sebesar 0,608 menujukkan bahwa kekuatan hubungan antara pengetahuan 

dengan kepatuhan peserta dalam alur pelayanan JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

adalah kuat. 

 

Pembahasan 

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kapatuhan Peserta dalam Alur Pelayanan 

JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo  

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan terbanyak pada peserta JKN di 

RSUD Kabupaten Sukoharjo adalah tingkat pendidikan menengah sebanyak 34 orang 

(45,3%). Tingkat pendidikan dalam penelitian ini merupakan tingkat pendidikan formal 

terakhir yang ditempuh oleh peserta. Tingkat pendidikan formal digolongkan menjadi 3 

(tiga) yaitu : 1) tingkat pendidikan dasar, yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 

(sembilan tahun) yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

selama 3 tahun, 2) tingkat pendidikan menengah, yaitu pendidikan SMA/sederajat 

selama 3 tahun, 3) tingkat pendidikan tinggi, yaitu jenjang pendidikan menegah yang 

mencangkup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis6.  

Hasil penelitian ini dari uji chi square diperoleh nilai p (0,000) < α (0,05) yang 

berarti bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan 

kepatuhan peserta dalam alur pelayanan JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang 
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berpengaruh terhadap ketepatan dalam merujuk pasien JKN (Jaminan Kesehatan 

Nasional) yang merupakan salah satu alur dalam pelayanan JKN adalah pendidikan7. 

Tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap, 

memahami dan mengerti tentang pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula tingkat 

pengetahuannya8. Pendidikan seseorang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki 

seseorang tersebut. Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik 

penerimaan informasi tentang persyaratan dalam alur pelayanan JKN. Tingkat 

pendidikan yang dapat meningkatkan kepatuhan seseorang, sepanjang bahwa 

pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif yang diperoleh secara mandiri, 

lewat tahapan-tahapan tertentu2. 

 

Hubungan Pengetahuan dengan Kapatuhan Peserta dalam Alur Pelayanan JKN di 

RSUD Kabupaten Sukoharjo 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan terbanyak adalah baik 

sebanyak 37 orang (49,3%). Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil 

tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, 

dan sebagainya). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau 

tingkat yang berbeda-beda6. Tingkat pengetahuan dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan tentang prosedur alur pelayanan JKN yaitu tentang langkah-langkah 

pengunaan kartu JKN dalam memperoleh layanan kesehatan di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo. 

Hasil penelitian dari uji chi square diperoleh nilai pvalue sebesar 0,000 yang 

berarti ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan peserta 

dalam alur pelayanan JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempunyai 

hubungan signifikan dengan ketidaklengkapan persyaratan pendaftaran yang berkaitan 

dengan kepatuhan pasien dalam alur pelayanan JKN di Instalasi Rawat Jalan Rumah 

Sakit TNI AD 05.08.03 Sidoarjo adalah pengetahuan pasien (p value = 0,001)9. 

Tingkat pengetahuan kategori baik pada peserta JKN di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo digambarkan dari beberapa hal, diantaranya : peserta JKN mengetahui 

tentang pengertian Pemberi Pelayanan Tingkat Pertama (PPK TK 1), mengetahui alur 

pelayanan JKN, mengetahui tentang diagnosa apa saja yang tidak bisa langsung di rujuk  

ke rumah sakit sebelum di tangani terlebih dahulu di Pemberi Pelayanan Tingkat 

Pertama (PPK TK 1), mengetahui masa berlaku surat rujukan dan mengetahui tentang 

syarat saat berobat ke RS menggunakan kartu JKN. Pengetahuan baik mendukung 

seseorang untuk mengetahui berbagai informasi dan pengetahuan kurang menyebabkan 

seseorang kurang mampu menerima dan memahami informasi. Pengetahuan seseorang 

mempengaruhi pengalaman dalam memperoleh informasi, sehingga seseorang yang 

memiliki pengetahuan baik akan memiliki pemikiran mengenai persyaratan yang harus 

dilengkapi dalam alur kelengkapan pelayanan JKN10. Tingkat pengetahuan seseorang 

yang dapat meningkatkan kepatuhan seseorang, sepanjang pengetahuan yang diperoleh 

berasal dari tahapan-tahapan tertentu2. 
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Kesimpulan 
1. Kategori tingkat pendidikan terbanyak pada peserta JKN di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo adalah tingkat pendidikan menengah sebanyak 34 orang (45,3%).  

2. Kategori tingkat pengetahuan terbanyak pada peserta JKN di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo adalah baik sebanyak 37 orang (49,3%). 

3. Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan peserta 

dalam alur pelayanan JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo dan dengan kekuatan 

hubungan sedang (p value = 0,000 dan C = 0,421). 

4. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan peserta dalam 

alur pelayanan JKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo dan dengan kekuatan 

hubungan kuat (p value = 0,000 dan C = 0,608). 
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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang identifikasi potensi bahaya di IKM Tahu Sari Murni 

Mojosongo tahun 2017, penelitian ini bersifat deskriptif. Desain studi yang digunakan 

merupakan desain studi berdasarkan standar AS/NZS 4360:2004 dengan metode semi 

kuantitatif menggunakan Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA). Penilaian 

risiko dilakukan dengan mengkalikan antara nilai konsekuensi, peluang, serta paparan 

yang mengacu pada standar AS/NZS 4360:2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ditemukan level risiko yang belum acceptable pada setiap proses pembuatan tahu yaitu 

very high, priority 1, substantial, dan priority 3. Oleh karena itu diberikan rekomendasi 

yang bersifat engineering, administrative, serta penggunaan pelindung diri. Selanjutnya 

digunakan metode 5W1H untuk mengetahui akar permasalahan dengan lebih rinci agar 

dapat memberikan perbaikan. Permasalahan tersebut dapat ditinjau dari beberapa 

aspek yaitu aspek manusia, aspek manajemen, aspek lingkungan, aspek metode dan 

aspek material. Permasalahan yang didapat antara lain kecelakaan kerja akibat 

bahaya perilaku, kecelakaan kerja akibat bahaya ergonomi, kecelakaan kerja akibat 

bahaya biologi, serta kecelakaan kerja akibat kondisi tempat kerja.   

 

Kata kunci : AS/NZS 4360:2004, penilaian risiko, konsekuensi, pemaparan, 

kemungkinan, level risiko, 5W1H 

 

ABSTRACT 
This study discusses the identification of potential hazards that was held at IKM Tahu 

Sari Murni Mojosongo in 2017, is a descriptive study. This study design used a study 

design based on standard AS/NZS 4360:2004 with a semi quantitative method using the 

Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA). Risk analyzes were conducted to 

analyze the value of the consequences, opportunities, and the frequency which refer to 

existing AS/NZS 4360:2004. The result showed that the level of risk that has not been 

found acceptable on every process of making out is very high, priority one, substantial, 

and priority 3. Therefore, given the recommendation that is engineering, administrative, 

and use of protective equipment. Furthermore, 5W1H method is used to find out the 

root of the problem in more detail in order to provide improvements. The problems can 

be observed from several aspects, namely human aspect, management aspect, 

environmental aspect, method aspect and material aspect. Problems gained include 
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work accidents due to behavioral hazards, work accidents due to ergonomic hazards, 

work accidents due to biological hazards, and workplace accidents due to workplace 

conditions. 

 

Keywords : AS/NZS 4360:2004, risk assessment, consequences, exposure, probability, 

level of risk, 5W1H 

 

Pendahuluan 

Sumber daya manusia merupakan peranan penting bagi keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan, karena manusia merupakan aset hidup yang perlu dipelihara 

dan dikembangkan. Oleh karena itu karyawan harus mendapatkan perhatian yang 

khusus dari perusahaan. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama bagi 

manajer sumber daya manusia ialah sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan 

kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui berbagai upaya 

peningkatan kesehatan, pencegahan gangguan kesehatan atau penyakit yang mungkin 

dialami oleh tenaga kerja akibat pekerjaan atau tempat kerja. Keselamatan kerja 

merupakan ilmu dan penerapannya berkaitan dengan mesin, alat, bahan, dan proses 

kerja guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan seluruh asset produksi agar terhindar 

dari kecelakaan kerja atau kerugian lainnya. (A.M. Sugeng, dkk, 2003:8). 

Sebagaimana disebutkan oleh Pusparini, dkk (2008), bahwa program keselamatan 

kerja salah satu tujuannya adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya 

dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan 

produktivitas. Kemudian, ditambahkan pula oleh Mangkunegara (2007), bahwa dengan 

adanya program keselamatan kerja, maka akan meningkatkan kegairahan, produktivitas, 

dan partisipasi kerja dari tenaga kerja. 

IKM Tahu Sari Murni Mojosongo merupakan salah satu industri kecil menengah 

yang bergerak di bidang pembuatan tahu dan terletak di daerah Mojosongo, Surakarta. 

IKM ini memiliki jumlah pekerja sebanyak 12 orang dan mayoritas berjenis kelamin 

laki-laki. Para pekerja mengolah kedelai dari awal kedelai datang hingga akhirnya 

menjadi tahu dengan melewati beberapa proses meliputi proses penimbangan, 

perendaman, pencucian, penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, 

pencetakan dan pengepresan, pemotongan serta penyimpanan.  Proses pembuatan tahu 

Sari Murni masih bersifat sederhana, sebab masih banyak proses yang dilakukan secara 

manual handling khususnya pada proses perebusan dan penyaringan. Oleh karena itu, 

kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi pada pekerjanya sehingga dibutuhkan 

pengendalian kecelakaan kerja serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja untuk 

mengurangi kecelakaan kerja. 

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik antara lain memelihara 

peralatan-peralatan kerja, melakukan pengontrolan terhadap perlatan-peralatan kerja 

secara berkala, mempekerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan 

lingkungan perusahaan, menyediakan fasilitas yang memadai, perencanaan program K3 

yang terkoordinasi, melakukan penilaian dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan 

kerja. Sedangkan dari hasil pengamatan awal, diketahui bahwa di IKM Tahu Sari Murni 

Mojosongo belum melakukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik 

yang terbukti bahwa ada potensi bahaya di tempat kerja industri tahu tersebut. Potensi 

bahaya yang terdapat di IKM Tahu Sari Murni Mojosongo yaitu terdapat genangan air 
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di sekitar bak pengolahan perebusan tahu yang dapat membahayakan jika dilewati oleh 

pekerja atau sumber daya manusia lainnya yang tidak hati-hati. Risiko yang terjadi 

adalah pekerja dapat terpeleset ataupun tergelincir mengenai wadah perebusan tahu 

yang panas dan bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Selain itu, diketahui juga bahwa 

suhu di tempat penelitian yaitu 34,7 0C. Nilai ini sudah berada di atas nilai ambang 

batas. Suhu tersebut menyebabkan pekerja merasa kepanasan sehingga pekerja disana 

tidak memakai baju dan tidak memakai alat pelindung diri berupa masker dan  sarung 

tangan. Pekerja yang tidak lengkap menggunakan alat pelindung diri menyebabkan 

pekerja tersebut terpapar panas langsung dari uap serta bubur kedelai yang sedang 

dimasak. Hasil dari uraian permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui potensi bahaya yang mungkin terjadi di IKM Tahu Sari Murni 

Mojosongo.  

 

Metode Penelitian 

Potensi bahaya tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode Hazard 

Identification and Risk Assessment (HIRA). HIRA diperuntukkan sebagai persyaratan 

hukum, tanggung jawab moral, tanggung  jawab moral, dan   praktek  manajemen bagi 

perusahaan yang menginginkan perbaikan terus menerus dalam pengelolaan K3 di 

tempat kerja. Selanjutnya, untuk menganalisis penyebab yang memungkinkan 

timbulnya kecelakaan kerja digunakan metode 5W+1H yang merupakan singkatan dari 

5W yaitu What, Where, When, Why, Who dan 1H yaitu How. 5W+1H pada dasarnya 

adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan investigasi dan penelitian 

terhadap masalah yang terjadi dalam proses produksi. Selanjutnya hasil analisa tersebut 

akan digunakan untuk menentukan akar permasalahan yang terjadi untuk dilakukan 

perbaikan yang tepat. 

 

Hasil 

HIRA terdiri dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Identifikasi Bahaya 

Identifikasi bahaya dilakukan dengan cara observasi langsung ke IKM Tahu Sari 

Murni Mojosongo melalui pengamatan terus menerus dan pencatatan  potensi 

bahaya yang mungkin terjadi.  

2. Penilaian Risiko  

Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan risiko yang ada masuk dalam kategori 

rendah, sedang, tinggi atau ekstrim. Adapun perhitungan yang dilakukan untuk 

menilai risiko adalah sebagai berikut. 

Risk = consequences x exposure x likelihood 

Keterangan : 

Risk = risiko 

Consequences = tingkat keparahan 

Exposure = tingkat pemaparan 

Likelihood = tingkat kemungkinan 

 

Selanjutnya dilakukan perhitungan Risk Reduction (RR) yaitu besarnya tingkat 

pengurangan risiko setelah mengimplementasikan pengendalian risiko. 
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Risk Reduction = (Basic Risk – Existing Risk) / Basic Risk x 100% 

Adapun  identifikasi bahaya serta penilaian risiko ditunjukan pada tabel sebagai 

berikut. 

 

Tabel 1. Identifikasi Bahaya di IKM Tahu Sari Murni Mojosongo 
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Lanjutan Tabel 1. 
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Lanjutan Tabel 1. 
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Lanjutan Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan identifikasi maka langkah selanjutnya yaitu penilaian risiko dan 

didapatkan bahwa nilai level risiko very high terletak pada bahaya perilaku, bahaya 

ergonomi, dan bahaya fisik dengan perhitungan sebagai berikut. 

 

Risk = 7 (Consequence) x 10 (Exposure) x 10 (Likelihood)  = 700 

 

Hasil tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai langkah dalam menentukan 

usulan perbaikan apa yang seharusnya akan digunakan. 

 

Pembahasan 

Selanjutnya digunakan metode 5W+1H sebagai perbaikan atau rencana 

pengembangan yaitu sebagai berikut. 

a. Why (mengapa masalah tersebut perlu perbaikan?). 

b. What (apa rencana perbaikan yang akan diusulkan?).  

c. Where (dimana lokasi yang tepat untuk melaksanakan perbaikan?).  

d. When (kapan alokasi waktu yang diperkirakan bisa menghasilkan perbaikan?) 

e. Who (siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perbaikan tersebut?) 

f. How (bagaimana metode atau cara untuk memperbaiki faktor penyebab utama 

tersebut?).  

Dalam analisa ini akan dilakukan pembahasan mengenai penetapan rencana untuk 

melakukan usaha-usaha perbaikan dalam rangka meminimalisasi kecelakaan. 

Adapun usulan perbaikan ditunjukan pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 2. Perbaikan Masalah Kecelakaan Akibat Kerja dengan Metode 5W+1H 
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Lanjutan Tabel 2. 

 

 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data serta 

analisis dan interpretasi hasil adalah sebagai berikut. 

1. Secara umum pada proses pembuatan tahu ditemukan berbagai bahaya di berbagai 

aktivitas kegiatan, masih banyak terdapat risiko yang belum dapat dikelola dengan 

baik. 

2. Terdapat total  20 potensi bahaya dalam proses pembuatan tahu dan  diklasifikasikan 

menjadi beberapa bahaya antara lain bahaya ergonomi, bahaya fisik, bahaya 

perilaku dan bahaya biologi. 

3. Penilaian risiko terbesar yaitu pada proses perebusan, penyaringan serta kondisi 

aktivitas dan kondisi tempat kerja proses produksi dengan nilai risiko sebesar 700 

(very high). 

4. Pengendalian yang telah dilakukan oleh pabrik tahu adalah hanya penggunaan 

sepatu safety dan celemek serta pemberian salap untuk gatal-gatal, selebihnya 

pekerja belum melakukan pengendalian apapun. 

5. Rekomendasi usulan perbaikan yang diberikan berdasarkan pada 6 aspek yaitu 

aspek manusia, aspek mesin, aspek material, aspek metode, aspek lingkungan, dan 

aspek manajemen. Selanjutnya direbikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan 

klasifikasi bahaya yang memiliki nilai risiko paling tinggi yang didahulukan. 
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