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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  

KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELNDUNG DIRI PADA 

PEKERJA LAS PT.PAL INDONESIA 

 

Kepatuhan pekerja las dalam menggunakan alat pelindung diri merupakan 

salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan dan 

keselamatan pekerja, hal ini karenakan pekerjaan pengelasan merupakan salah 

satu pekejaan yang memilki potensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan pekerja las dalam menggunakan alat pelindung diri sesuai 

dengan standard operating system yang berlaku di PT.PAL Indonesia.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross 

sectional. Metode yang digunakan dengan cara observasi penggunaan alat 

pelindung diri selama pekerja melakukan pengelasan. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah karakteristik pekerja (umur, masa kerja, status 

kepegawaian, pendidikan, pengetahuan), tanggung jawab, legitimasi figur otoritas, 

status figur otoritas, pengawasan, dukungan sesama rekan, status lokasi, fasilitas 

alat pelindung diri, dan standard operating procedure. Subyek penelitian adalah 

pekerja las yang bekerja di Divisi Kapal Niaga. Besar sampel yang diambil adalah 

72 pekerja las. Pengumpulan data dengan cara observasi langsung menggunkan 

tabel checklist berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang berlaku di 

PT.PAL Indonesia. 

Penelitin ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pengawasan merupakan 

faktor yang berpengaruh yaitu dengan nilai p=0,003 dan p=0,014, artinya bahwa 

pekerja dengan pengetahuan rendah dan tidak adanya pengawasan memiliki 

kemungkinan untuk tidak patuh dalam menggunakan alat pelindung dibandingkan 

dengan pekerja yang memiliki pengetahuan dan adanya pengawasan. 
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