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ABSTRACT 

 
Background: Every job has risks for an accident including janitors. The attempt to minimalize the work 

accidents is through the implementation of K3 management system (health and safety). One of the K3 points is 

the use of personal protective equipment that is appropriate with the possible risks of the jobs. Janitors are daily 

exposed with chemical substances such as toilet cleaners, glass and floor cleaners. This research is aimed to 

analyze the influencing factors and analyze the most dominant factor influencing the level of obedience in using 

personal protective equipment among the janitors in UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta. Research Method: 

This research is a non-experiment research with quantitative approach using correlational descriptive design. 

Cross sectional approach was carried out in this research. The respondents of the research were 83 selected 

through total sampling technique. The data of the research were analyzed using frequency test, chi-square test 

and logistic regression test. Result:The result show a significant correlation between the years of service and the 

obedience level in using personal protective equipmentwith p value of 0,037. The most dominant factor 

influencing the level of obedience in using personal protective equipment among the janitors is the years of 

service with OR=0.356.  Conclusion: The most dominant factor influencing the level of obedience in using 

personal protective equipment among the janitors is the years of service.  

Key words: Personal Protective Equipment, Janitors, Obedience  

 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Setiap pekerjaan memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja, salah satunya adalah petugas 

kebersihan. Upaya untuk meminimalisir kecelakaan akibat bekerja adalah diterpakanya sistem K3 (kesehatan 

dan keselamatan kerja), salah satu bagian dari K3 adalah penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dengan 

resiko pekerjaan yang sedang dikerjakan. Petugas kebersihan merupakan pekerjaan yang setiap harinya terpapar 

dengan bahan kimia seperti pembersih toilet, kaca, dan pemebersih lantai. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan 

penggunaan alat pelindung diri pada petugas kerbersihan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Metode:Jenis penelitian ini adalah non eksperimen dengan metode kuantitatif dan menggunakan desain 

deskriptif korelasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan cross sectional. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 85 responden dengan menggunakan tehnik total sampling. Analisis data menggunakan 

uji chisquare dan dilanjutkan dengan uji regresi logistik. Hasil: Terdapat hubungan yang signifikan antara masa 

kerja dengan tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri dengan p value 0.037. Faktor yang paling 

berpengaruh dengan tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri adalah masa kerja dengan nilai OR = 

0.356. Kesimpulan: Faktor yang paling mempengaruhi tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri adalah 

masa kerja.  

Kata kunci: Alat Pelindung Diri, Petugas Kebersihan, Kepatuhan. 

 

PENDAHULUAN  

Bekerja merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan derajat kehidupan 

seseorang. Saat bekerja kita mengharapkan 

lingkungan yang aman dan sehat sehingga 

pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

efisien dan efektif. Setiap pekerjaan 

memiliki resiko atau berpotensi mengalami 
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kecelakaan kerja
10

. Kecelakaan kerja akan 

merugikan berbagai pihak dari segi 

ekonomi negara, kerugian yang diterima 

oleh pekerja sehingga akan meningkatkan 

angka ketergantungan
12

. 

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 

2003, menjelaskan bahwa setiap 

perusahaan wajib menerapkan sistem 

manajemen keselamatan kesehatan kerja. 

Sebelumya peraturan mengenai 

keselamatan kerja sudah lebih dulu diatur 

dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 

yang mencakup keselamatan disemua 

tempat kerja, di darat, tanah, permukaan air 

maupun di udara. Undang-undang ini juga 

mengatur tentang pemberian pertolongan, 

pencegahan, dan mengendalikan timbulnya 

penyakit, pemeriksaan kesehatan secara 

berkala, pemberian alat atau pelengkapan 

untuk menunjang pekerjaanya
10

. 

Perawat sebagai integral profesi kesehatan 

memiliki peranan yang vital dalam upaya 

kesehatan dan keselamatan kerja, baik 

dalam peningkatan kesehatan kerja 

maupun pencegahan atau penyakit yang 

ditimbulkan akibat bekerja. Perusahaan 

merupakan bagian dari komunitas 

masyarakat dalam ruang lingkup industri, 

sehingga perawat perlu diikutsertakan 

program-program kesehatan dan 

keselamatan kerja dalam pelayanan 

kesehatan komunitas atau sering disebut 

dengan  occupational health nursing
8
. 

        Petugas kebersihan adalah orang 

yang bekerja di suatu tempat seperti kantor 

atau instansi lainya yang bertugas 

memelihara kebersihan dan memberikan 

pelayanan kebersihan
14

. Kecelakaan kerja 

yang sering dialami petugas kebersihan 

yaitu gangguan pernafasan, iritasi kulit, 

dan MSDs (Musculoskeletal disorders). 

Bahan kimia yang dipakai oleh petugas 

petugas kebersihanUMY mengandung 

hydrocholoric yang terdapat pada 

pembersih toilet yang bisa menyebabkan 

dermatitis dan iritasi kulit. Alkohol yang 

terdapat pada pembersih lantai dan kaca 

yang bisa menyebabkan iritasi kulit, sesak 

nafas
3
. Faktor utama terjadinya dermatitis 

akibat kerja adalah tidak menggunakan 

APD seperti sarung tangan dan 

menggunakan bahan kimia
15

. Menurut 

teori Green faktor yang mempengaruhi 

perilaku dalam hal ini kepatuhan 

penggunaan APD terdapat 3 faktor yaitu 

faktor predisposisi, faktor pendukung, 

faktor pendorong
11

.  

        Faktor predisposisi merupakan faktor 

yang berada didalam diri seseorang, seperti 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengetahuan, dan sikap
11

. Terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan 

ketidakpatuhan penggunaan APD oleh 

pekerja adalah usia, tingkat pendidikan dan 

masa kerja
13

. 

Faktor pendukung merupakan faktor 

yang berada di lingkungan seseorang 

tempat bekerja. Kurangnya kesediaan APD 

yang diberikan oleh perusahaan tentu saja 

akan berakibat pada pekerja, semakin 

lengkap ketersediaan APD maka pekerja 

juga akan semakin patuh dalam 

penggunaanya
9
. Belum tersedianya SOP 

tentang APD juga merupakan salah satu 

faktor yang membuat para pekerja tidak 

taat, karena belum adanya peraturan
13

. 

Faktor pendorong merupakan faktor 

yang memberikan kekuatan atau pengaruh 

terhadap seseorang. Dukungan pimpinan 

akan berpengaruh terhadap kepatuhan 

pekerja seper Lti peraturan atau kebijakan, 

sosialisasi, pengawasan, penghargaan dan 

pemberian sanksi
9
.Dorongan rekan kerja 

seperti menegur jika tidak memakai APD 

dan melaporkan jika ada APD  yang 

rusak
13

. Praktik penggunaan APD juga 

dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan 

manajemen yang belum menerapkan 

sistem keselamatan dan kesehatan kerja
1
. 
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Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta bekerjasama dengan 3 

perusahaan outsourcing. Jumlah petugas 

kebersihanUniversitas Muhammadiyah 

Yogyakarta sebanyak 93 pekerja terdiri 

dari  PT Tridaya menangani kampus utara 

dengan petugas kebersihansebanyak 35 

orang, PT Era Prima menangani kampus 

selatan dengan petugas kebersihan 48 

orang, PT Buharum menangani gedung 

pascasarjana dengan petugas kebersihan 

sebanyak  

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti pada 12 orang petugas 

kebersihan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Peneliti mengobservasi 

perilaku petugas kebersihan, mereka tidak  

menggunakan alat pelindung diri saat 

berkerja seperti membersihkan sampah, 

mengepel lantai, membersihkan kaca dan 

membersihkan toilet. Petugas yang 

diwawancara sebanyak 12 orang, 4 orang 

mengatakan mengetahui alat pelindung diri 

untuk petugas kebersihan, 8 orang tidak 

mengetahui alat pelindung diri untuk 

petugas kebersihan. Ketersediaan Alat 

pelindung diri juga sangat minim, dari 12 

orang, 3 diantaranya menggunakan alat 

pelindung diri seadanya, 9 orang lainya 

mengatakan tidak tahu. 

Supervisor perusahaan mengatakan 

memiliki SOP terkait alat pelindung diri 

untuk petugas kebersihan dan 

menyediakan alat pelindung diri, tetapi 

hanya ada 2 orang saja yang mengetahui 

adanya peraturan dari perusahaan agar 

meggunakan APD. Masalah kesehatan 

yang dikeluhkan oleh petugas kebersihan 

antara lain gatal-gatal dan sesak nafas 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 

permasalahan yaitu tidak semua pekerja 

mengetahui dan menggunakan alat 

pelindung diri, sedangkan alat pelindung 

diri sangat penting untuk kesehatan dan 

keselamatan pekerja. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan dan menganalisis 

faktor yang paling dominan mempengaruhi 

tingkat kepatuhan penggunaan alat 

pelindung diri pada petugas kerbersihan di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

METODE 

Jenis penelitian ini adalah non 

eksperimen dengan metode kuantitatif dan 

menggunakan desain deskriptif 

korelasional. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan cross sectional. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 

85 petugas kebersihan yang bekerja di 

kampus UMY dengan menggunakan 

tehnik total sampling. Instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner 

dengan 45 pernyataan yang sebelumnya 

sudah diuji valid menggunakan Pearson 

Product Moment dengan skor 0.376-0.769 

dan uji reliabilitas menggunakan 

Cronbach’sAlpha dengan nilai 0.724 

sehingga kuesioner ini dapat digunakan. 

peneliti sudah melakukan uji etik 

penelitian di FKIK UMY dan dinyatakan 

lolos etik dengan nomor 146/EP-FKIK-

UMY/III/2017. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan uji chisquare 

dan dilanjutkan dengan uji regresi logistik. 

Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah usia, jenis kelamin, masa kerja, 

tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, 

ketersediaan APD, doorongan pemimpin, 

dan dorongan rekan kerja. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah 

kepatuhan peggunaan APD pada petugas 

kebersihan. 

HASIL PENELITIAN 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan penggunaan 

APD. 

Hasil analisis bivariat digunakan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel 

menggunakan uji chi-square serta dapat 
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digunakan untuk menyeleksi variabel yang 

akan dimasukan dalam analisis mulivariat. 

 

Berdasarkan tabel 4.2, Terdapat 

hubungan yang signifikan antara lama 

bekerja dengan tingkat kepatuhan 

penggunaan APD dengan nilai p 

menunjukan 0,037 yang berartiSetiap 

kenaikan masa kerja 5 tahun dapat 

meningkatkan kepatuhan sebanyak 2 kali 

lipat, dengan nilai minimal kenaikan 

sebesar 1 dan maksimal 6. 

b. Faktor paling dominan yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan 

penggunaan APD. 

Pada langkah 1 analisis multivariat 

variabel yang dimasukkan adalah jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, masa 

kerja, pengetahuan, sikap, ketersediaan 

APD, dorongan pemimpin dan dorongan 

rekan kerja. Langkah ke 2 variable yang 

dikeluarkan adalah usia, langkah ke 3 

variabel yang dikeluarkan adalah dorongan 

rekan kerja, langkah ke 4 variabel yang 

dikeluarkan adalah jenis kelamin, langkah 

ke 5 variabel yang dikeluarkan adalah 

pengetahuan, langkah ke 6 variabel yang 

dikeluarkan adalah ketersediaan APD, 

langkah ke 7 variabel yang dikeluarkan 

adalah sikap, dan langkah 8 variabel yang 

dimasukkan adalah masa kerja. 

Faktor yang paling dominan 

berhubungan dengan kepatuhan 

penggunaan alat pelindung diri adalah 

adalah masa kerja. Hal tersebut dapat 

dilihat di tabel bahwa masa kerja terdapat 

pada langkah 8 dan mempunyai p = 0,029 

dan OR 0.356.  Persamaan regresi logistik 

pada analisis ini adalah 

 
Dari hasil diatas dapat diketahui 

semakin lama seseorang yang bekerja, 

maka kecenderungan untuk mengalami 

kepatuhan juga akan meningkat 

 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis multivariat bahwa 

masa kerja adalah faktor paling yang 

dominan berhubungan dengan kepatuhan 

dengan OR yaitu 0.356dan p value 0.029. 

Masa kerja seseorang berkaitan dengan 

pengalaman orang tersebut, semakin lama 

seseorang  bekerja maka akan lebih 

mengetahui lingkunganya dan tahu 

bagaimana bekerja dengan aman
6
. Hasil 

penelitian dengan regresi dan korelasi 

antara variabel masa kerja dengan 

kecelakaan kerja di dapatkan koefisien 

korelasi R = 0,040 dan R Square = 0,002 

dengan P Value = 0,813 yang dapat 

diartikan secara biologis terdapat 

hubungan antara masa kerja dengan 

kecelakaan kerja, masa kerja 

menyumbangkan 0,2 persen terhadap 

terjadinya kecelakaan, persentase yang lain 

disumbangkan oleh variabel lain di luar 

masa kerja, namun secara statistik tidak 

bermakna (P Value = 0,813)
7
. 

Masa kerja seorang tenaga kerja 

berhubungan dengan pengalaman kerja, 

pengetahuan dan keterampilan kerja yang 
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dimilikinya. Semakin lama seseorang 

bekerja, maka akan semakin banyak 

pengalaman kerja, pengetahuan dan 

keterampilan kerja yang didapatnya
9
. 

Pengalaman yang dimiliki petugas 

kebersihan contonya adalah saat 

membersihkan toilet tanpa menggunakan 

sarungg tangan, makan tanganya akan 

terasa panas dan menjadi tahu jika tidak 

menggunakan sarung tangan akan 

berbahaya. Seseorang yang sudah lama 

masa kerjanya, maka pengalaman yang 

dimiliki juga semakin banyak dan matang 

namun masih terdapat yang tidak 

berperilaku aman hal tersebut karena sudah 

merasa berpengalaman dan terampil dalam 

melakukan pekerjaan
4
. 

KESIMPULAN 

1. Terdapat hubungan yang bermakna 

antara masa kerja dengan kepatuhan 

penggunaan APD dengan p value 

sebesar 0.037. 

2. Tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara usia (p = 0.232) , 

jenis kelamin (p = 0.317), pendidikan 

terakhir (p = 0.425), pegetahuan (p = 

0.919), sikap (p = 0.595), ketersediaan 

penggunaan APD (p = 0.447,    

dorongan pemimpin (p = 0.097) dan 

dorongan rekan kerja (p = 0.580). 

3. Faktor yang paling berhubungan 

dengan kepatuhan penggunaan alat 

pelindung diri pada petugas 

kebersihan adalah masa kerja dengan p 

value 0.029 dan nilai OR = 0.356. 

SARAN 

1. Bagi Pekerja 

Bagi petugas kebersihan untuk selalu 

menjaga keselamatan ketika bekerja, 

menggunakan alat pelindung diri yang 

sesuai dengan resiko pekerjaan yang 

sedang dikerjakan.  

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan harus memberikan alat 

pelindung diri yang layak untuk 

pekerja untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja, perlunya dorongan 

dari pemimpin atau koordinator 

perusahaan untuk mengingatakan 

terkait penggunaan alat pelindung diri. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Perlu adanya pengembangan dalam 

mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhi  tingkat kepatuhan 

penggunaan APD. 
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