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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU K3 DENGAN BUDAYA K3 

BAGI PERAWAT DI RUMAH SAKIT WIDODO NGAWI 

 

Abstrak 

NIOSH dalam Pusat Kesehatan Kerja (2003) menyebutkan rata rata setiap 

Rumah Sakit terdapat 68 karyawan cedera dan 6 karyawan sakit. Rumah sakit 

Widodo pada bulan Januari 2018 - Mei 2018 tercatat sebanyak 5 orang yang 

mengalami kecelakaan kerja  tertusuk jarum suntik yang telah digunakan sehingga 

berpeluang terhadap tersebarnya penyakit infeksi nosocomial. Penyakit ini umumnya 

diakibatkan oleh minimnya pengetahuan dan perilaku perawat tentang Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan dan perilaku K3 dengan budaya K3 bagi perawat di Rumah Sakit 

Widodo Ngawi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif observasional dengan 

menggunakan survei analitik melalui pendekatan cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu perawat yang bekerja di Rumah Sakit Widodo Ngawi yang 

berjumlah 120 orang. Teknik pengambilan sampel dengan Proportional Random 

Sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 99 responden. Analisis yang 

digunakan yaitu menggunakan Uji Rank Spearman. Hasil uji statistik menunjukkan 

ada hubungan pengetahuan K3 (ρ-value= 0.000) dengan nilai r = 0,356 dan tidak ada 

hubungan perilaku K3 (ρvalue=0,512) dengan budaya K3 bagi perawat di Rumah 

Sakit Widodo Ngawi. 

Kata Kunci  : Rumah Sakit, Pengetahuan dan Perilaku K3, Budaya K3 

 

Abstract 

NIOSH Occupational Health Centre in (2003) mention the average each 

Hospital there are 68 employees injured and six employees sick. Widodo hospital in 

January to may 2018 2018-recorded as many as five people who suffered a work 

accident is pricked by needles that have been used so that opportunity against the 

spread of infectious diseases nosocomial. The disease is generally caused by a lack of 

knowledge and behavior of nurses about health and safety. The purpose of this 

research is to know the relation of knowledge and behavior of K3 with K3 culture for 

nurses in hospitals Widodo and the paths. This type of research quantitative survey 

using observational analytic approach through cross sectional. The population in this 

study  nurses who work in hospitals and the paths that add Widodo 120 people. The 

technique of sampling with Proportional Random Sampling and the number of 

samples obtained as many as 99 respondents. The analysis used a  Spearman Rank 

Test. The results of statistical tests indicate no relationship knowledge K3 (ρ-value = 
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0000) and this value of r = 0.356 and no relationship behavior K3 (ρvalue = 0,512) 

K3 culture for nurses in hospitals Widodo and the paths. 

Keywords: Hospital, K3 Knowledge and Behavior, K3 Culture 

1. PENDAHULUAN 

Rumah sakit termasuk kedalam tempat kerja yang wajib menerapkan 

K3RS karena memiliki jumlah karyawan yang lebih dari 100 orang dengan 

memiliki resiko bahaya kesehatan. (NIOSH 1974-1976) dalam Pusat Kesehatan 

Kerja (2003), survei nasional yang dilakukan di 2.600 rumah sakit di USA, 

menginformasikan rata-rata tiap rumah sakit terdapat 68 karyawan cedera dan 6 

orang sakit. Cedera tersering adalah strain dan sprain,luka tusuk, abrasi, 

contusion, lacerasi, cedera punggung, luka bakar dan fraktur. Penyakit tersering 

adalah gangguan pernafasan, infeksi, dermatitis dan hepatitis. Menurut laporan 

Global Estimates Fatalities (2000)  dalam kompas (2003), sebanyak 6000 pekerja 

di seluruh dunia kehilangan nyawa mereka setiap hari akibat kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja. Standar Keselamatan Kerja di Indonesia adalah paling buruk 

dibandingkan dengan Negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Selama tujuh bulan 

pertama pada tahun 2003 di Indonesia tercatat 51.528 kecelakaan kerja, dimana 

1.457 orang meninggal, 5.326 orang cacat dan 58.697 orang sembuh tanpa cacat. 

Dalam konteks tempat kerja, Rumah Sakit dapat di golongkan sebagai 

salah satu bentuk tempat kerja dengan produk yang dapat menghasilkan jasa. 

Faktor yang menjadi kunci keberhasilan rumah sakit yaitu dengan tolak ukur 

seberapa banyak pasien mereka yang pulih. Keberhasilan Rumah Sakit dalam 

menyediakan jasa pengobatan sangat ditentukan oleh kemampuan, kualitas pekerja 

atau tim medis yang menangani pasien dan kinerja mereka. Sedangkan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu budaya keselamatan kerja. Budaya 

keselamatan merupakan sikap dalam organisasi dan individu yang menekankan 

pentingnya keselamatan. Budaya keselamatan mempersyaratkan agar semua 
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kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan harus dilaksanakan secara benar, 

seksama, dan penuh rasa tanggung jawab (Yusri, 2011). 

Hasil survei menyatakan bahwa Rumah sakit Widodo selama beberapa 

bulan terhitung pada bulan Januari 2018 - Mei 2018 sudah tercatat sebanyak 5 

orang yang mengalami kecelakaan kerja (tertusuk jarum yang telah digunakan). 

Dari total 5 orang tersebut terdiri dari 1 orang perawat bagian UGD, 1 orang 

pasien, 1 orang petugas gudang, dan 2 orang perawat diruang anak. Karena 

tusukan jarum suntik yang sudah digunakan sangat berpeluang terhadap 

tersebarnya penyakit infeksi nosocomial. Penyakit menular ini umumnya 

diakibatkan salah satunya oleh minimnya pengetahuan perawat tentang Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja ataupun perilaku perawat yang berbahaya juga perilaku 

yang tidak aman yang dilakukan perawat yang sedang bertugas. Sehingga 

penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir 

Penyakit Akibat Kerja juga Kecelakaan Kerja yang ada di rumah sakit. Terlebih 

untuk menghindarkan perawat terpajan oleh bakteri dan virus patogen akibat 

tusukan jarum suntik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui “Hubungan Pengetahuan 

dan Perilaku K3 denagn Budaya K3 bagi Perawat yang ada di Rumah Sakit 

Widodo Ngawi” 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional dengan 

menggunakan survei analitik melalui metode pendekatan cross sectional. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2018 di Rumah Sakit Widodo Ngawi. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perawat yang bekerja di Rumah Sakit 

Widodo Ngawi yang berjumlah 120 orang. Kemudian besar sampel dihitung 

menggunakan rumus rumus populasi finit (Murti, 2010) dan diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 99 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik 

proportional random sampling. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

yaitu pengetahuan dan perilaku K3, dengan variabel terikat yaitu budaya K3. 

Pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan pengisian kuesioner. Analisis 

univariat menggunakan distribusi frekuensi. Analisis bivariat dalam penelitian ini 

menggunakan uji korelasi rank spearman. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi usia,  jenis kelamin, 

pendidikan, keikutsertaan sosialisai/pelatihan K3 dan lama kerja yang 

ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis kelamin, 

Pendidikan, dan Lama kerja. 

 

Karakteristik 

Perawat 

Frekuensi 

(n) 

Presentase 

(%) 

Usia (Tahun) 

17-25 

26-35 

36-45 

46-55 

Mean = 31,98 

St. Dev = 7,38 

Min = 19 

Max = 50  

 

24 

40 

32 

3 

 

 

24,1 

40,4 

32,3 

3.0 

Total 99 99,9 
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Jenis Kelamin 

Laki laki 

Perempuan 

 

44 

55 

 

44,4 

55,6 

Total 99 100 

Pendidikan 

SMK Keperawatan 

D1 Keperawatan 

D3 Keperawatan 

S1 Keperawatan (Ners) 

 

5 

1 

87 

6 

 

5,0 

1.0 

87,9 

6,1 

Total 99 100 

Status 

sosialisasi/pelatihan 

K3 

Pernah 

Tidak pernah 

 

 

 

76 

23 

 

 

 

76,8 

23,2 

Total 91 100 

Sumber: Data primer terolah bulan Oktober 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 99 responden yaitu 

perawat yang berkerja di RS. Widodo Ngawi jumlah responden terbanyak 

yaitu katagori dewasa awal dengan rentang usia 26-35 tahun dengan jumlah 

40 orang (40,4%), berjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang (55,6 %). 

sebanyak 5 (5,0%) orang perawat yang berpendidikkan rendah (SMA) 

sedangkan responden terbanyak yaitu berpendidikan D3 Keperawatan dengan 

jumlah 87 (87,9%) orang perawat dengan rata-rata responden (perawat) 

telah mengikuti sosialisasi/pelatihan K3 sebanyak 76 orang (76,8) dan 

sebagain besar memiliki lama kerja selama ≤5 tahun sebanyak 43 orang (43,3 

%). 

Lama Kerja 

≤ 5 tahun 

6-10 tahun 

≥ 11 tahun 

 

43 

21 

35 

 

43,3 

21,2 

35,3 

Total 99 98 
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3.2 Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

pengetahuan,perilaku K3 dan budaya K3 disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Analisis Univariat Pengetahuan, Perilaku K3 dan budaya K3 

Variabel Penelitian 
Frekuensi 

(n) 

Presentase 

(%) 

Pengetahuan K3 

Baik 

Cukup  

Kurang 

 

73 

26 

0 

 

73,7 

26,3 

0 

Perilaku K3 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

78 

20 

1 

 

78,8 

20,2 

1,0 

Budaya K3 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

72 

27 

0 

 

72,7 

27,3 

0 

Total 99 100 

Sumber: Data primer terolah bulan Oktober 2018 

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap 99 responden (perawat) di Rumah Sakit Widodo Ngawi 

menunjukkan  bahwa rata-rata responden memiliki pengetahuan K3 yang baik 

sebanyak 73 responden (73,7 %), responden yang memiliki perilaku K3 yang 

baik sebanyak 78 responden (78,8 %) dan responden yang menunjukkan 

budaya K3 yang baik yaitu sebanyak 72 responden (72,7 %).  

3.3 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan dan perilaku K3 dengan budaya K3, disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. Hubungan antara pengetahuan K3 dengan budaya K3 bagi perawat di 

RS. Widodo Ngawi 

Pengetahuan K3 

Budaya K3 
Total Ρvalue (r) 

Baik  Cukup 

n % N % N %   

Baik  60 82,2 13 17,8 73 72,7 

0,000
a 

0,356
a Cukup  

Kurang  

12 

0 

46,2 

0 

14 

0 

53,8 

0 

26 

0 

27,3 

0 

Sumber: Data primer terolah bulan Oktober 2018 

 

Berdasarkan Tabel 3, Berdasarkan hasil uji statistik antara pengetahuan K3 

dengan budaya K3 menggunakan uji rank spearman diperoleh nilai p-value 0,000 

(<0,05) maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan  antara pengetahuan K3 dengan budaya K3 dengan koefisien 

korelasi yang lemah.  

 

Tabel 4. Hubungan antara perilaku K3 dengan budaya K3 bagi perawat di RS. 

Widodo Ngawi 

Perilaku K3 

Budaya K3 
Total 

Ρvalue (r) Baik Cukup 

N % N % N % 

Baik  58 74,4 20 21,3 78 100 

0,512 0,067 Cukup  

Kurang 

13 

1 

65,0 

100 

7 

0 

35,0 

0 

20 

1 

100 

100 

Sumber: Data primer terolah bulan Oktober 2018 

 

Berdasarkan hasil uji statistik antara pengetahuan K3 dengan budaya K3 

menggunakan uji rank spearman diperoleh nilai p-value 0,512 (>0,05) maka Ha 

ditolak dan Ho diterima sehingga ada tidak ada hubungan yang signifikan antara 

perilaku K3 dengan budaya K3. 

3.3.1 Hubungan Pengetahuan dengan Budaya K3 bagi Perawat di RS. 

Widodo Ngawi 
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 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan K3 dengan budaya K3 bagi perawat di Rumah Sakit 

Widodo Ngawi, hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value 0,000 (<0,05). 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan hanifa dkk (2017) yang 

berjudul “Hubungan Pengetahuan dengan Upaya Penerapan K3 pada 

Perawat” dengan nilai ρ= 0,049 yang menyatakan adanya hubungan 

antara tingkat pengetahuan dengan penerapan K3. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh tumalun dkk (2017) dengan judul 

“Hubungan antara Pengetahun dan Sikap dengan Penerapan K3 pada 

Perawat Rumah Sakit tingkat III yang berada di R.W. Monginsidi 

Manado” dengan nilai ρ= 0,001 atau lebih kecil dari nilai α = 0,05   (p < 

0,05). Maka Ho ditolak atau ada Hubungan antara Pengetahuan dengan 

Penerapan Praktik K3. 

 Diantara faktor faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan k3 

perawat pada penelitian ini yaitu usia, lama kerja, keikutsertaan 

sosialisasi/pelatihan K3 dan pendidikan. Pendidikan terakhir sebagian 

besar responden dalam penelitian ini yaitu DIII Keperawatan sebanyak 

87 responden (87,9 %). Pendidikan DIII dapat digolongkan kedalam 

pendidikan tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi 

akan meningkatkan pengetahuan seseorang. Sebagian besar responden 

dalam penelitian ini berusia 26-35 tahun sebanyak 40 responden (40,4 

%). Hal ini menunjukkan bahwa rata rata usia reponden masih dalam 

usia produktif. Dimana usia dapat mempengaruhi tingkat kematangan 

seseorang dalam berpikir.  
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3.3.2 Hubungan Perilaku K3 dengan Budaya K3 bagi Perawat di RS. 

Widodo Ngawi 

 Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara perilaku K3 dengan budaya K3 bagi perawat di 

Rumah Sakit Widodo Ngawi, hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value 

0,582  (≥0,05). Tidak terdapatnya hubungan yang signifikan antara 

perilaku K3 dengan budaya K3 dikarenakan dalam pengukuran data 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dimana kuesioner cenderung 

bersifat subjektif digunakan untuk mengukur aspek afektif (rasa) dan 

bukan kognitif (cipta) (Sutoyo, 2012). Namun dalam penelitian ini tetap 

dilakukan observasi terkait perilaku. Cooper (2001) menyatakan bahwa 

seseorang sering berperilaku tidak aman (unsafe action) karena orang 

tersebut belum pernah cedera saat melaksanakan pekerjaannya dengan 

tidak aman. Peneliti berasumsi bahwa pengetahuan yang baik seringkali 

tidak diikuti dengan penerapannya dilapangan. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu responden serta 

dipengaruhi oleh ketersediaan alat penunjang.  

 Sejalan dengan penelitian Maria dkk (2015) dengan judul 

“Kejadian Kecelakaan Kerja Perawat Berdasarkan Tindakan Tidak 

Aman” dengan nilai p-value 0,231 yang berarti bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan (bermakna) antara unsafe action dengan 

kecelakaan kerja pada perawat di RSPW Malang. Ia menyatakan tidak 

adanya hubungan antara unsafe action dengan kecelakaan kerja pada 

perawat di RSPW Malang dimungkinkan karena tidak ditentukannya 

periode waktu penelitian yang spesifik, sehingga menyulitkan peneliti 

dalam mendapatkan gambaran yang jelas tentang lama bekerja dengan 

terbentuknya perilaku aman (unsafe action) pada perawat dengan proses 

terjadinya kecelakaan kerja pada perawat. 
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 Selain itu Notoatmodjo (2010) menyebutkan bahwa salah satu 

cara yang dapat diterapkan untuk merubah perilaku perawat yaitu 

dengan meningkatkan persepsi, pengetahuan dan sikap perawat dalam 

menjaga kesehatan dan keselamatan selama bekerja, diantaranya dengan 

memberikan promosi kesehatan dan pelatihan tentang K3, sehingga 

diharapkan mampu merubah perilaku perawat menjadi lebih baik. Hal 

ini merupakan salah satu cara yang telah diterapkan oleh pihak Rumah 

Sakit Widodo yaitu dengan mengharuskan perawat untuk mengikuti 

sosialisasi atau pelatihan K3. Faktor lain yang berperan penting dalam 

pembentukan perilaku K3 yang baik yaitu tersedianya fasilitas yang 

mendukung yang telah sesuai dengan standart yang ada (Nazirah, 2017). 

Demikian pula, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tukatman dkk 

(2015) yang menyebutkan bahwa faktor enabling (fasilitas keamanan 

dan keselamatan, aturan) pada perawat berpengaruh terhadap K3 pada 

perawat saat melakukan penanganan terhadap pasien. Nilai yang paling 

tinggi pada faktor enabling berada pada komponen hukum/aturan, 

artinya secara umum perilaku seseorang dipengaruhi oleh aturan yang 

ada di lingkungannya. 

4 PENUTUP 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Perawat yang bekerja di Rumah Sakit Widodo Ngawi sebagian besar 

memiliki tingkat pengetahuan K3 yang baik sebanyak 73 orang (73,7 

%) dan yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik sebanyak 

26 orang (26,3%). 

4.1.2 Sebanyak 78 orang (78,8%) perawat yang ada di Rumah Sakit Widodo 

Ngawi berperilaku K3 dengan baik, sedangkan 20 orang (20,2) 

diantaranya berperilaku cukup baik dengan 1 orang (1,0%) saja yang 

berperilaku kurang baik. 
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4.1.3 Dari 99 orang responden yang diteliti menunjukkan bahwa responden 

yang memiliki budaya K3 yang baik sebanyak 72 orang (72,7%) dan 

27 orang (27,3%) responden yang memiliki budaya K3 yang cukup. 

4.1.4 Ada hubungan yang signifikan antara Pengetahuan K3 dengan Budaya 

K3 bagi perawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi (ρ= 0,000) dengan r 

0,356 (CI 95%). 

4.1.5 Tidak ada hubungan yang signifikan antara Perilaku K3 dengan 

Budaya K3 bagi perawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi (ρ= 0,512) 

dengan r 0,067 (CI 95%). 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi perawat khususnya perawat yang bekerja di Rumah Sakit 

Widodo. 

Sebaiknya perawat terus meningkatkan pengetahuan tentang 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit serta berperilaku 

aman dalam memberikan tindakan medis kepada pasien. Hal ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja yang ada di rumah sakit 

4.2.2 Bagi Rumah Sakit Widodo 

Sebaiknya pihak Rumah Sakit menyediakan perlengkapan atau alat 

pelindung diri kepada perawat yang bertugas saat itu sesuai dengan 

tindakan medis yang akan dilakukan, juga mengadakan 

sosialisasi/training/pelatihan K3 yang diadakan oleh pihak Rumah 

Sakit secara rutin. 

4.2.3 Bagi Peneliti Lain 

Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian 

kualitatif tentang K3 agar permasalahan tentang K3 dapat dibahas 

dengan lebih mendalam lagi. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat 

untuk Rumah Sakit untuk terus melakukan perbaikan dalam 

melakukan pelayanan medis.  
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