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ABSTRAK 

 

 Bahan baku, alat/mesin, hasil produksi dan lingkungan di industri gas dapat 

menyebabkan dampak keselamatan dan kesehatan para pekerja. APD wajib 

digunakan untuk mengurangi bahaya yang ada di tempat kerja. Tujuan penelitian 

ini adalah mengevaluasi pelaksanaan safety inspection, safety talk dan kepatuhan 

penggunaan APD di PT. X Kawasan Gresik. 

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan 

menggunakan desain penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 13 

pekerja dan 1(satu) HSE Officer. Populasi tersebut adalah semua pekerja shift pagi 

di Acetylene Plant, Air Separation Plant dan H2, CO2 dan Dry Ice Plant. Sumber 

data diperoleh dari observasi, wawancara dan data sekunder. Variabel yang diteliti 

adalah safety inspection yaitu meliputi penggunaan APD, ketersediaan APD dan 

kondisi APD, safety talk yaitu meliputi peringatan dan pengecekan kelengkapan 

APD serta kepatuhan penggunaan APD. Analisis data penelitian disajikan dalam 

bentuk tabel dan narasi, selanjutnya menggunakan tabulasi silang. 

 Hasil penelitian menunjukkan pekerja mayoritas tidak menggunakan APD, 

ketersediaan APD yang terbatas, banyak kondisi APD yang tidak baik dan tidak 

layak pakai. HSE Officer melakukan peringatan kelengkapan APD tetapi tidak 

melakukan pengecekan kelengkapan APD. Kepatuhan penggunaan APD para 

pekerja plant masih rendah karena dipengaruhi oleh jumlah APD yang tidak sesuai 

dengan jumlah pekerja.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah rendahnya frekuensi safety inspection 

dan safety talk, rendahnya kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD, ketersediaan 

APD mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD, kondisi APD tidak selalu 

mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD, dan peringatan serta pengecekan 

kelengkapan APD tidak selalu mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD. 

Sebaiknya perlu meningkatkan frekuensi safety inspection dan safety talk, 

mengaktifkan fungsi supervisor di setiap plant agar dapat membantu kegiatan safety 

inspection dan safety talk, memberi sanksi kepada pekerja yang tidak menggunakan 

APD dan sebelum dilakukannya peringatan dan pengecekan kelengkapan APD, 

dilakukan safety inspection pada ketersediaan APD dan kondisi APD terlebih 

dahulu.  
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