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Abstrak  
 
Kegiatan penyuluhan sangat penting peranannya bagi meningkatkan pengetahuan 
keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan. Di semua bagian unit kerja PT. 
Djitoe Indonesian Tobacco tingkat kedisiplinan tenaga kerja dalam menggunakan 
APD sangat rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pemberian penyuluhan K3 terhadap kedisiplinan pekerja dalam pemakaian alat 
pelindung diri di PT. Djitoe Indonesian Tobacco. Penelitian ini merupakan 
penelitian yang bersifat Survei Analitik dengan pendekatan Cros Sctional dan 
rancangan one group pre test and post test design. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 22 orang, berdasarkan kriteria subjek penelitian dengan tekhnik 
sampling purposive sampling. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisa 
data penelitian ini adalah Wilcoxon Sign Rank Test dengan program SPSS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian penyuluhan K3 
terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam menggunakan APD yaitu sebelum 
penyuluhan diketahui kedisiplinan dengan kategori rendah ada 10 orang (45,45%) 
dan tinggi ada 12 orang (54,55%) dan kedisiplinan sesudah penyuluhan dengan 
kategori rendah ada 1 orang (4,55%) dan tinggi ada 21 orang (95,45%). Hasil uji 
statistik yang didapat dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh pemberian 
penyuluhan K3 terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam menggunakan APD di 
PT. Djitoe Indonesian Tobacco, Surakarta dengan nilai signifikan p value 0,003 
yang berarti p ≤ 0,05. 
 
Kata Kunci  : Kata Kunci  : Penyuluhan K3, APD, Tenaga Kerja 
 
Abstract 
Counselling activities take important role in improving knowledge on safety 
working and prevent accidents. Employee’s dicipline in using safe protection 
equipment covering whole unit of PT. Djitoe Indonesian Tobacco is very low. And 
the aim of this research is to know the result of health and safety working 
counselling on emplyee’s dicipline in using self protection equipment in PT. 
Djitoe Indonesian Tobacco. Analytical survey, Case Control approach and one 
group pre test as well as post test design are employed in this research. 22 
employee’s are taken as samples, based on research subject criteria by using 



proposed sampling technique. Statistical test employed to analyze the research 
data is Willcoxon Sign Range Test by SPSS 21 program. The results of this 
research so that health and safety working counselling has taken effects on 
employee’s dicipline in using self  protection equipment on which the diciplin 
level was low before the counselling counting on 10 employee’s (45.45%) and 12 
employee’s (54.55%) as high category. Whereas the results showed after the 
counselling took place are one emplyee (4.45%) categorized low and 21 
employee’s dicipline in using self protection equipment in PT. Djitoe Indonesian 
Tobacco, Surakarta within significant p value that is 0.003 meaning p ≤ 0.005.  

Key word : Health And Safety Working Counselling (Penyulukan K3), Self 
Protection Equipment, Employee’s 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Di era globalisasi seperti saat ini, Penggunaan berbagai alat dan mesin 

yang semakin modern menyebabkan karyawan tidak akan terlepas dari risiko yang 

menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Risiko ini dapat menimpa tenaga 

kerja kapan dan dimana saja, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari 

berbagai pihak yang berkaitan seperti pengusaha, tenaga kerja dan manajemen. 

(Wibowo, 2012). 

Kehadiran mesin-mesin dapat memberikan banyak manfaat, akan tetapi 

di sisi lain dapat memberikan efek negatif, yakni terhadap penggunaannya, 

kehadirannya telah meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan. Dengan 

demikian terjadi peningkatan penggunaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, 

instalasi-instalasi, modern dan berteknologi tinggi serta bahan berbahaya. Hal 

tersebut disamping memberikan kemudahan proses produksi dapat pula 

menambah jumlah dan ragam bahaya di tempat kerja (Tarwaka, 2011). 



Berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja Jawa Tengah dalam Arifin dan 

Susanto, 2013, angka kecelakaan kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat 

tinggi. Pada tahun 2011 kasus kecelakaan kerja mencapai 99.491 kejadian. Di 

Jawa Tengah sendiri terjadi banyak kasus kecelakaan kerja yang sangat tinggi. 

Dari periode tahun 2012 pada triwulan ke dua terjadi 1239 kasus kecelakaan, 39 

pekerja mengalami cacat tetap, 554 mengalami kecelakaan sembuh tanpa cacat 

dan 13 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan kerja 

yang terjadi dilingkungan perusahaan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan. 

 PT. Djitoe Indonesian tobacco merupakan perusahaan yang mengolah 

produk pertanian berupa tembakau menjadi rokok. Persaingan dengan perusahaan 

rokok lain pun sangat ketat baik lokal maupun nasional. Dari proses produksi 

tersebut, terdapat berbagai macam potensi bahaya yang mengancam para pekerja. 

Perusahaan ini termasuk kedalam perusahaan besar dengan risiko tinggi terhadap 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini terlihat dari proses produksinya 

yang banyak menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi sehingga 

menimbulkan potensi bahaya yang cukup banyak. Misalnya pada bagian giling 

gunting, pekerja  tembakau dengan alat penggiling dan pemotong tembakau 

dimana dibagian ini terdapat potensi bahaya seperti terjepit, terpotong, tergores 

dan berbagai macam potensi penyakit akibat kerja seperti pneumonia, repetitif 

injury, penurunan fisus mata dan sakit pinggang. PT. Djitoe Indonesian tobacco 

telah berkomitmen dalam penanggulangan kecelakaan kerja di area unit kerja 

masing-masing. 



Setelah melakukan wawancara terhadap kepala bagian personalia 

didapatkan hasil bahwa perusahaan sudah menjamin keselamatan pekerja dengan 

memberikan proteksi atau perlidungan terhadap potensi bahaya dengan 

memberikan alat pelindung diri terhadap semua karyawannya. Namun, dalam 

penerapannya masih kurang maksimal yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan 

dan kesadaran para pekerja yang masih rendah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin mengetahui 

“Apakah ada pengaruh pemberian penyuluhan K3 terhadap kedisiplinan pekerja 

dalam pemakaian alat pelindung diri di PT. Djitoe Indonesian tobacco”. 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui pengaruh pemberian penyuluhan K3 terhadap 

tingkat kedisiplinan pekerja dalam pemakaian alat pelindung diri APD di 

PT. Djitoe Indonesian tobacco”. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat kedisiplinan pekerja dalam pemakaian alat 

pelindung diri APD sebelum pemberian penyuluhan K3.  

b. Mengetahui tingkat kedisiplinan pekerja dalam pemakaian alat 

pelindung diri APD sesudah pemberian penyuluhan K3. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode Survei Analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional. Jenis penelitian ini berusaha mempelajari dinamika 

hubungan hubungan atau korelasi antara faktor-faktor risiko dengan dampak atau 



efeknya. Penelitian ini menilai hubungan pemberian penyuluhan K3 dengan 

tingkat kedisiplinan penggunaan APD, kemudian membandingkan frekuensi pada 

kedua kelompok (Riyanto, 2011). Penelitian ini dilakukan di PT. Djitoe 

Indonesian Tobacco Surakarta Jawa Tengah. Pada bulan Oktober 2013. Sampel 

yang digunakan sebanyak 22 orang dengan teknik purposive sampel. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. 

Analisis univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat 

dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan tingkat signifikansi 

0,05. Jika nilai p ≤ 0,05 maka Ho diterima dan jika nilai p > 0,05 maka Ho 

ditolak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. HASIL 

a. Hasil Observasi 

PT. Djitoe Indonesian tobacco sudah menerapkan program K3 yang di 

tujukan untuk semua unit bagian-bagiannya, pada dasarnya peraturan program 

K3 diterapkan diseluruh bagian, hanya dalam penerapannya masih kurang. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di semua bagian unit kerja 

dapat diketahui bahwa tingkat kedisiplinan tenaga kerja dalam menggunakan 

APD sangat masih rendah, ini dapat dilihat pada saat tenaga kerja sedang 

bekerja hanya beberapa orang yang menggunakan APD, serta ketersediaan 

alat penujang keselamatan kerja yang kurang terawat. 

 

 



b. Penyuluhan K3 

Kegiatan promosi kesehatan adalah kegiatan yang bersifat edukasi yang 

nantinya mampu mengubah sikap dan diimplementasikan melalui perilaku 

kerja yang aman. Kegiatan promosi kesehatan dikemas dengan berbagai 

metode, baik secara langsung maupun melalui alat atau media, training baik 

pelatihan maupun penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh progam promosi kesehatan pada sikap, tindakan tenaga 

kerja dan angka kecelakaan kerja. 

c. Tingkat Kedisiplinan 

Dari hasil analisis didapatkan hasil uji distribusi frekuensi tingkat 

kedisiplinan sebelum penyuluhan dengan kategori rendah ada 10 orang 

(45,45%) dan tinggi ada 12 orang (54,55%). Dan Tingkat Kedisipinan 

Sesudah Penyuluhan dengan kategori rendah ada 1 orang (4,55%) dan tinggi 

ada 21 orang (95,45%). 

d. Pengaruh Pemberian Penyuluhan K3 Terhadap Tingkat Kedisiplinan 

Pekerja Dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Berdasarkan hasil uji wilcoxon didapat nilai p value 0,003 ≤ 0,05 yang 

artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kedisiplinan 

sebelum diberi penyuluhan (pretest) dan kedisiplinan setelah diberi 

penyuluhan (postest), atau dapat dikatakan bahwa ada pengaruh pemberian 

penyuluhan K3 terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam menggunakan 

APD. Jadi hipotesis yang mengatakan ”ada pengaruh pemberian penyuluhan 



K3 terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam menggunakan APD di PT. 

Djitoe Indonesian tobacco” terbukti. 

2. Pembahasan 

a. Penyuluhan K3 

Rendahnya tingkat penggunaan APD pada karyawan di PT. Djitoe 

Indonesian tobacco menunjukan bahwa salah satu faktor yang menjadi 

penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah faktor dari dalam diri manusia itu 

sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan faktor manusia ini sendiri antara lain 

adalah ketidak seimbangan fisik dari tenaga kerja seperti posisi tubuh yang 

menyebabkan mudah lelah, cacat fisik, cacat sementara, dan kepekaan panca 

indra terhadap sesuatu; kurangnya pendidikan; menjalankan pekerjaan tanpa 

mempunyai kewenangan; menjalankan pekerjaan tidak sesuai dengan 

keahlian; pemakaian APD hanya berpura-pura; dan bekerja melebihi jam kerja 

(Mandagi, 2013).  

Penyuluhan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Penyuluhan berkaitan dengan 

keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. 

Penyuluhan memiliki orientasi dan membantu pegawai untuk mencapai 

keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan 

pekerjaannya (Riyadina, 2007).  

b. Tingkat Kedisiplinan 

Kedisiplinan sebelum diberikan penyuluhan K3 dengan kategori rendah 

ada 45,45%, hal ini menunjukan masih perlunya adanya penyuluhan K3, 



karena masih banyaknya responden yang masih memiliki tingkat kedisiplinan 

yang rendah, kemudian setelah diberikan penyuluhan yang tingkat 

kedisiplinan rendah turun menjadi (4,55%), jadi penyuluhan mampu 

meningkatkan kedisiplinan sebesar 40,9%. Hal ini didukung oleh pendapat 

Suma’mur, (1985).mengatakan Tingkat keselamatan tergantung dari sikap dan 

praktek pengusaha dan buruh. Maka dari itu, kegiatan penyuluhan sangat 

penting peranannya bagi meningkatkan keselamatan kerja dan pencegahan 

kecelakaan. Kegiatan penyuluhan sendiri mempunyai arti sebagai pemberian 

informasi yang dapat menimbulkan kejelasan pada orang-orang yang 

bersangkutan. Dalam hal kegiatan penyuluhan lebih ditekankan pada 

komunikasi dua arah sangat penting apabila diharapkan efektifitas upaya yang 

besar. 

Kurangnya kesadaran karyawan akan pentingnya keselamatan kerja 

merupakan tantangan perusahaan untuk mendorong karyawan agar 

memperhatikan keselamatan dan kesehatannya sewaktu bekerja. Komitmen 

yang kuat dan perhatian yang besar dari manajemen perusahaan mengenai 

masalah keselamatan dan kesehatan kerja dapat memotivasi karyawan untuk 

memperhatikan keselamatan dan kesehatannya sewaktu bekerja (Hendriawati, 

2012). 

c. Pengaruh Penyuluhan K3 Terhadap Tingkat Kedisiplinan 

Penguunaan APD 

Berdasarkan hasil uji wilcoxon didapat nilai p value 0,003 < 0,05 yang 

artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kedisiplinan 



sebelum diberi penyuluhan (pretest) dan kedisiplinan setelah diberi 

penyuluhan (postest), atau dapat dikatakan bahwa ada pengaruh pemberian 

penyuluhan K3 terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam menggunakan 

APD.  Hal ini didukung oleh pendapat Notoatmojo (2007), dimana 

penyuluhan adalah metode pendidikan yang bersifat individual ataupun 

kelompok digunakan untuk membina perilaku baru, atau seseorang yang mulai 

tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dengan cara ini kontak 

antara klien dengan petugas lebih intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh 

klien dapat dibantu penyelesaiannya. Akhirnya klien tersebut dengan sukarela, 

berdasarkan kesadaran, dan penuh pengertian akan menerima perilaku 

tersebut. 

Adanya penyuluhan keselamatan membuat karyawan mengetahui 

tingkat resiko dari pekerjaan yang dilakukannya dan mengetahui potensi 

kecelakaan yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Hal ini sangat penting 

karena dengan semakin banyaknya informasi yang didapatkan mengenai 

pekerjaannya, karyawan akan mendapatkan gambaran tentang pekerjaan yang 

akan mereka lakukan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja 

adalah kecil (Sari, 2011) 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Mayoritas responden berumur 20-30 tahun sebesar 59,09%, dengan tingkat 

pendidikan mayoritas SMA sebesar 27,27%, lama masa kerja < 10 tahun 

sebesar 63,64%, dan 81,82% bekerja ditempat produksi. 



2. Kedisipilinan penggunaan APD setelah adanya penyuluhan K3 meningkat 

sebesar 40,9%. 

3. Ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kedisiplinan sebelum diberi 

penyuluhan (pretest) dan kedisiplinan setelah diberi penyuluhan (postest) 

dengan p-value 0,003, jadi  hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 

pemberian penyuluhan K3 terhadap tingkat kedisiplinan pekerja dalam 

menggunakan APD di PT. Djitoe Indonesian tobacco terbukti. 

A. Saran 

1. Bagi Perusahaan  

Diharapkan agar dapat lebih mengendalikan bahaya dan upaya 

penanggulangan resiko kecelakaan kerja pada pekerja. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara:  

a. Memberikan pelatihan kepada karyawan sebelum mereka diijinkan 

bekerja yang dapat menimbulkan potensi bahaya.  

b. Memberikan pengarahan kepada pekerja tentang pentingnya 

pemakaian APD dan pentingnya keselamatan kerja.  

c. Mengembangkan safety management dengan membuat peraturan 

tentang penggunaan alat pelindung diri.  

d. Pemberian sangsi kepada pekerja yang melanggar peraturan.  

e. Menempelkan peringatan bahaya atau alat pelindung diri yang harus 

digunakan di pabrik.  

f. Mengadakan evaluasi minimal satu tahun sekali tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja para pekerjanya.  



2.  Bagi Pekerja  

Lebih menyadari betapa pentingnya keselamatan kerja bagi diri 

mereka. Hal tersebut dapat mereka lakukan dengan mentaati peraturan 

yang berlaku ditempat kerja, seperti penggunaan alat pelindung diri. Selain 

itu, menambah pengetahuan mereka mengenai faktor-faktor risiko dalam 

pekerjaan mereka, sehingga pekerja dapat mengurangi kemungkinan 

mereka mengalami kecelakaan kerja.  
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