
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

PT.Aneka Adhilogam Karya merupakan perusahaan manufacture yang 

bergerak dalam bidang pengecoran logam. Perusahaan ini didirikan oleh 

H.M.Husnun H.S pada tahun 1968. Pabrik dan kantor PT.Aneka Adhilogam 

Karya berlokasi di Jalan Batur RT 001/01 Tegalrejo, Kecamatan Ceper, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Wilayah PT.Aneka Adhilogam Karya di 

perbesar atas tanah sendiri dengan lebar 4,600 m2. Area ini digunakan untuk 

bangunan kantor, bangunan pabrik (bagian peleburan, pengecoran dan 

percetakan, permesinan, finishing), gudang tempat parkir, ruang kesejahteraan 

karyawan (seperti musholla, ruang istirahat, kamar mandi). 

Jadwal kerja pada bagian peleburan masuk setiap hari senin – sabtu. Untuk 

bagian mesin harus dijalankan setiap hari, hal tersebut dikarenakan jika mesin 

mati maka membutuhkan waktu yang lama untuk pemanasan mesin tersebut 

yaitu sekitar 18 jam, sehingga mesin harus terus dijalankan pembagian jadwal 

kerja karyawan PT.Aneka Adhilogam Karya yaitu : 

1. Hari Senin – Sabtu masuk jam 08.00 – 15.00 dengan 1 jam istirahat yaitu 

jam 12.00 – 13.00 

2. Hari Jum’at masuk jam 08.00 – 15.00 dengan 2 jam istirahat yaitu jam 11.00 

– 13.0
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B. Gambaran Umum Pekerjaan Produksi 

1. Bagian Induksi atau Peleburan 

Pada bagian ini terdapat proses peleburan yaitu proses pencairan 

logam atau paduan logam tersebut mencair dengan menggunakan tanur 

induksi dengan frekuensi tinggi (1500oC–2000oC).  

2. Bagian Pencetakan dan Pengecoran 

Pada bagian pencetakan ini terdapat proses sebagai berikut : 

a. Proses Pembuatan Pola 

Proses pembuatan pola adalah dengan membuat tiruan benda 

kerja akan memudahkan dalam proses pembuatan benda kerja. 

b. Proses Pembuatan Cetakan 

Proses pembuatan cetakan dimulai dengan melakukan 

pemilihan bahan pembuatan cetakan sampai dengan proses 

pencetakannya. 

c. Proses Pembuatan Inti 

Proses pembuatan inti adalah memasukan sesuatu bentuk 

benda dari pasir atau bahan yang berfungsi untuk mencegah 

pengisian logam pada bagian yang seharusnya berbentuk cekungan, 

lubang atau berbentuk rongga dalam suatu cor-an. 

d. Proses Pembuatan Sistem Saluran 

Proses pembuatan sistem saluran adalah membuat sistem 

saluran yang merupakan jalan bagi cairan logam yang dituangkan ke 

dalam rongga cetakan. Bagian dari sistem saluran dapat dibagi 
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menjadi empat bagian yaitu : cawan tuang, saluran turun, saluran 

pengalir dan saluran masuk. 

Proses produksi pada pengecoran sebagai berikut : 

a. Proses Penuangan 

Proses penuanagan adalah mengalirkan logam cair hasil 

peleburan ke dalam cetakan yang telash dibuat.  

b. Proses Pembekuan 

Proses pembekuan adalah proses pendinginan logam cair yang 

telah dituangkan ke dalam cetakan sampai cetakan tersebut 

membentuk struktur kristal, sehingga cor-an akan mengeras.  

c. Proses Pembongkaran 

Proses pembongkaran adalah pemisahan atau pengambilan 

hasil cetakan.  

3. Bagian Permesinan 

Pada bagian permesinan terdapat proses manufaktur dimana objek 

dibentuk dengan cara membuang atau menghilangkan sebagian material 

dari benda kerjannya.  

4. Bagian Finishing 

Pada bagian finishing merupakan bagian dimana terdapat proses 

produksi terakhir. Bagian ini dilakukan proses penyempurnaan barang 

yang telah dicetak untuk kemudian dipasarkan.  
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C. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dari 

variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian yang meliputi umur, 

tingkat pendidikan, masa kerja dan perilaku tidak aman. 

1. Karakteristik Individu 

a. Umur  

Dari hasil kuesioner responden didapati informasi umur  sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Data umur responden dalam tahun 

Umur (tahun) 
Total 

N % 

Dewasa awal (26-35) 20 30.8 

Dewasa akhir (36-45) 20 30.8 

Lansia awal (46-55) 24 36.9 

Lansia akhir (56-65) 1 1.5 

Rerata ± SD 41,60 ± 9,036 

Median (Min – Max) 43 (28 – 60) 

Sumber : Data primer terolah,2018. 

Berdasarkan tabel 3 diketahui mayoritas responden berumur 

46–55 tahun adalah 24 orang (36,9%) dan minoritas responden 

berumur 56–65 tahun adalah 1 orang (1,5%). Data umur responden 

memiliki rata-rata 41,60 ± 9,036 standar deviasi. Perolehan median 43 

dengan minimal umur 28 tahun dan maksimal umur 60 tahun. 

b. Tingkat pendidikan 

Dari hasil kuesioner responden didapati informasi tingkat 

pendidikan sebagai berikut: 
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Tabel 4. Data tingkat pendidikan responden 

Tingkat pendidikan 
Total 

N % 

SD 13 20.0 

SMP / SLTP 17 26.2 

SMA / SLTA 35 53.8 

Sumber : Data primer terolah,2018. 

Berdasarkan tabel 4 diketahui mayoritas responden dengan 

tingkat pendidikan SMA adalah 35 orang (53,8%) dan minoritas 

responden dengan tingkat pendidikan SD adalah 13 orang (20,0%). 

c. Masa kerja 

Dari hasil kuesioner responden didapati informasi masa kerja 

sebagai berikut: 

Tabel 5. Data masa kerja responden dalam tahun 

Masa kerja (tahun) 
Total 

N % 

Baru (≤7)  10 15.4 

Cukup lama(8-14) 24 36.9 

Lama (15-21) 8 12.3 

Sangat lama (≥22) 23 35.4 

Rerata ± SD 16,31 ± 10,181 

Median (Min – Max) 10 (3–37) 

Sumber: Data primer terolah,2018. 

Berdasarkan tabel 5 diketahui mayoritas responden dengan 

masa kerja 8-14 tahun adalah 24 orang (36,9%) dan minoritas 

responden dengan masa kerja 15–21 tahun adalah 8 orang (12,3%). 

Data masa kerja responden memiliki rata-rata 16,31 ± 10,181 standar 

deviasi. Perolehan median 10 dengan minimal masa kerja 3 tahun dan 

maksimal 37 tahun. 
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d. Perilaku tidak aman 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapati hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Data perilaku tidak aman dalam skor 

Perilaku tidak aman (skor) 
Total skor 

N % 

Perilaku aman (<6) 16 24.6 

Perilaku cukup aman (6-10) 17 26.2 

Perilaku kurang aman (11-15) 32 49.2 

Rerata ± SD 8,35 ± 3,007 

Median (Min – Max) 10 (2-11) 

Sumber: Data primer terolah,2018. 

Berdasarkan tabel 6 diketahui mayoritas responden berperilaku 

kurang aman adalah 32 orang (49,2%) dan minoritas responden 

berperilaku aman adalah 16 orang (24,6. Data perilaku tidak aman 

memiliki rata-rata 8,35 ± 3,007 standar deviasi. Perolehan median 10 

dengan minimal skor 2 dan maksimal skor 11. 

 

Tabel 7. Data observasi perilaku tidak aman 

No Bagian Total 

checklist 

Persentase (%) 

1 Induksi atau Peleburan 3 3 x 100/7= 42 

2 Pencetakan dan Pengecoran 5 5 x 100/7= 71 

3 Permesinan 4 4 x 100/7= 57 

4 Finishing 4 4 x 100/7= 57 

Sumber: Data primer terolah,2018. 

Berdasarkan tabel 7 diketahui hasil observasi perilaku tidak aman 

pada  bagian induksi memiliki persentase 42% dengan kategori aman, 

sedangkan mayoritas berada di bagian pencetakan dengan persentase 

71% masuk dalam kategori cukup aman. Untuk penentuan hasil 
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persentase dapat dikategorikan Perilaku aman jika nilai ≤ 59,9%, 

Perilaku cukup aman jika nilai 60%-84,9% dan Perilaku kurang aman 

jika nilai ≥ 85% (Irlianti Ayu, 2014). Perhitungan perilaku tidak aman 

sebagai berikut : 

%unsafe act=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑖
x 100% 

 

D. Analisis Bivariat 

Dari hasil tabulasi silang hubungan karakteristik pekerja dengan perilaku 

tidak aman tenaga kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Ceper Klaten dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 8.Hasil tabulasi silang umur dengan perilaku tidak aman 

Umur 

(tahun) 

Perilaku Tidak Aman 

Total P 

value 
R 

Perilaku 

Aman 

Perilaku 

Cukup 

Aman 

Perilaku 

Kurang 

Aman 

n % n % n % n % 

Dewasa 

awal (26-

35) 

7 35 7 35 6 30 20 100 

0,004 0,353 

Dewasa 

akhir (36-

45) 

6 30 7 35 7 35 20 100 

Lansia awal 

(46-55) 
2 8,3 3 12,5 19 79,2 24 100 

Lansia 

akhir (56-

65) 

1 100 0 0 0 0 1 100 

Sumber: Data primer diolah,2018. 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa umur 46-55 tahun cenderung 

melakukan perilaku kurang aman. Dari hasil dapat diketahui bahwa semakin 

tua semakin banyak perilaku kurang aman yang dilakukan. Hasil uji diperoleh 

nilai sig (p-value) = 0,004 yang berarti ada hubungan antara umur dengan 
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perilaku tidak aman dengan nilai korelasi (r) 0,353 yang artinya tingkat 

keeratan hubungan yang rendah. 

Tabel 9.Hasil tabulasi silang tingkat pendidikan dengan perilaku tidak aman 

Tingkat 

Pendidikan 

Perilaku Tidak Aman 

Total P 

value 
R 

Perilaku 

Aman 

Perilaku 

Cukup 

Aman 

Perilaku 

Kurang 

Aman 

n % n % n % n % 

SD 2 15,4 3 23,1 8 61,5 13 100 

0,164 -0,175 

SMP / 

SLTP 
3 17,6 5 29,4 9 52,9 17 100 

SMA / 

SLTA 
11 31,4 9 25,7 15 42,9 35 100 

Sumber: Data primer diolah,2018. 

Berdasarkan tabel 9 menunjukan mayoritas responden SMA melakukan 

perilaku kurang aman. Responden memiliki hubungan terbalik yang artinya 

semakin tinggi pendidikan malah semakin banyak perilaku kurang aman dari 

pada perilaku aman. Hasil uji diperoleh nilai sig (p-value) = 0,164 dengan nilai 

korelasi (r) -0,175 yang berarti tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan 

dengan perilaku tidak aman. 

Tabel 10.Hasil tabulasi silang masa kerja dengan perilaku tidak aman 

Masa Kerja 

(tahun) 

Perilaku Tidak Aman 

Total P 

value 
R 

Perilaku 

Aman 

Perilaku 

Cukup 

Aman 

Perilaku 

Kurang 

Aman 

n % n % N % n % 

Baru (≤7)  1 10 3 30 6 60 10 100 

0,196 0,162 

Cukup 

lama(8-14) 
10 41,7 7 29,2 7 29,2 24 100 

Lama (15-

21) 
0 0 5 62,5 3 37,5 8 100 

Sangat 

lama (≥22) 
5 21,7 2 8,7 16 69,6 23 100 

Sumber: Data primer diolah,2018. 
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Berdasarkan tabel 10 menunjukan mayoritas responden dengan masa kerja 

sangat lama berperilaku kurang aman. Hasil uji statistik diperoleh nilai sig (p-

value) = 0,196 dengan nilai korelasi (r) 0,162 yang berarti tidak ada hubungan 

antara masa kerja dengan perilaku tidak aman. 

 


