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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi. Uji 

asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi dilakukan untuk 

mengetahui apakah sebaran item normal atau tidak, linier atau tidak hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel tergantungnya. 

a. Uji Normalitas 

1) Kepatuhan menggunakan alat pelindung diri 

Uji normalitas terhadap skala kepatuhan menggunakan alat 

pelindung diri menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S 

Z sebesar 1,271 dengan p sebesar 0,079 (p>0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebaran item kepatuhan menggunakan alat 

pelindung diri memiliki distribusi yang normal. 

2) Iklim keselamatan 

Uji normalitas terhadap skala iklim keselamatan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z sebesar 0,958 dengan p 

sebesar 0,318 (p>0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaran item 

iklim keselamatan memiliki distribusi yang normal. 

3) Pengetahuan Keselamatan Kerja 

Uji normalitas terhadap tes pengetahuan keselamatan kerja 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar1,353 dengan p sebesar 0,051 (p>0,05). Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa sebaran item pengetahuan keselamatan kerja 

memiliki distribusi yang normal. 

b. Uji Linearitas  

Hasil uji linier menunjukkan korelasi yang linier antara variabel iklim 

keselamatan dengan kepatuhan menggunakan alat pelindung diri. Hal ini 

ditunjukkan dengan Flinier = 84,794 (nilai p<0,05) yang berarti terdapat 

hubungan linier antara iklim keselamatan dengan kepatuhan menggunakan 

alat pelindung diri. 

Pada variabel pengetahuan keselamatan kerja dengan kepatuhan 

menggunakan alat pelindung diri menunjukkan adanya korelasi yang linier 

dengan Flinier = 76,540 (nilai p<0,05). Hal ini berarti terdapat hubungan linier 

antara pengetahuan keselamatan kerja dengan kepatuhan menggunakan alat 

pelindung diri. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat di lampiran. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah ada korelasi 

antar variabel bebas. Nilai VIF (Varian Inflation Factor) digunakan untuk 

menunjukkan ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas. Apabila 

nilai VIF>10, artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Hasil 

pengujian multikolinearitas disebutkan bahwa nilai VIF antarvariabel bebas 

yaitu iklim keselamatan dan pengetahuan keselamatan kerja sebesar 2,435 

dengan nilai tolerance sebesar 0,411. Hal ini berarti tidak ada 

multikolinearitas antarvariabel bebas. Hasil uji multikolinieritas selengkapnya 

dapat dilihat di lampiran. 
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5.01.02. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan program computer Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) versi 16.0 for Windows.Teknik yang digunakan adalah teknik 

analisis regresi dua prediktor untuk menguji hipotesis mayor, dan teknik korelasi 

product moment untuk menguji hipotesis minor. Adapun hasil yang diperoleh 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis Mayor 

Hasil analisis data yang dilakukan menyatakan bahwa ada hubungan 

antara iklim keselamatan dan pengetahuan keselamatan kerja dengan 

kepatuhan menggunakan alat pelindung diri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

R = 0,736; nilai F = 51,352; dan nilai p = 0,000 (p<0,05). Hasil uji hipotesis 

selengkapnya dapat dilihat di lampiran. 

b. Hipotesis Minor 

1) Hipotesis pertama menyatakan bahwa ada hubungan positif antara iklim 

keselamatan dengan kepatuhan menggunakan alat pelindung diri. Hal ini 

ditunjukkan dengan rx1y = 0,701 dengan p sebesar 0,000 (p<0,05). 

Semakin positif iklim keselamatan maka semakin tinggi pula kepatuhan 

pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri, dan sebaliknya. Dengan 

demikian hipotesis minor satu yang diajukan peneliti diterima. Hasil uji 

hipotesis selengkapnya dapat dilihat di lampiran.  

2) Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada hubungan positif antara 

pengetahuan keselamatan kerja dengan kepatuhan menggunakan alat 

pelindung diri. Hal ini ditunjukkan dengan rx2y = 0,682 dengan p sebesar 

0,000 (p<0,05). Semakin tinggi pengetahuan pekerja mengenai 
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keselamatan kerja maka semakin tinggi kepatuhan pekerja dalam 

menggunakan alat pelindung diri, dan sebaliknya. Dengan demikian 

hipotesis minor kedua yang diajukan peneliti juga diterima. Hasil uji 

hipotesis selengkapnya dapat dilihat di lampiran. 

5.02. Pembahasan  

Berdasarkan uji hipotesis mayor menggunakan analisis regresi dua 

prediktor terhadap 90 karyawan, diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima, yaitu terdapat hubungan antara iklim keselamatan dan pengetahuan 

keselamatan kerja dengan kepatuhan menggunakan alat pelindung diri. Hal itu 

dibuktikan dengan perolehan skor R = 0,736 dan F = 51,352 dengan taraf 

signifikansi 0,000 (p<0,05). Artinya, semakin tinggi iklim keselamatan dan 

pengetahuan keselamatan kerja pada karyawan PT X, maka semakin tinggi 

kepatuhan menggunakan alat pelindung diri. Begitu pula sebaliknya, semakin 

rendah iklim keselamatan dan pengetahuan keselamatan kerja pada karyawan 

PT X, maka semakin rendah kepatuhan menggunakan alat pelindung diri. Hasil 

penghitungan menunjukkan kontribusi iklim keselamatan dan pengetahuan 

keselamatan kerja terhadap kepatuhan menggunakan alat pelindung diri sebesar 

54,1% (R2 = 0,531). 

Berdasarkan uji analisis regresi dua prediktor tersebut, mengindikasikan 

bahwa iklim keselamatan dan pengetahuan keselamatan kerja saling berkaitan 

memengaruhi kepatuhan menggunakan alat pelindung diri. Kemudian pada hasil 

uji analisis data dengan menggunakan korelasi product moment, terungkap 

bahwa pengujian hipotesis minor yang pertama menghasilkan rx1y = 0,701 

dengan p = 0,00 (p<0,05) yang berarti hipotesis minor pertama diterima, yaitu 

ada hubungan positif antara iklim keselamatan dengan kepatuhan menggunakan 
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alat pelindung diri, dengan sumbangan efektif sebesar 30,21%. Artinya, semakin 

positif iklim keselamatan maka semakin tinggi kepatuhan karyawan dalam 

menggunakan alat pelindung diri, dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Prihatiningsih & Sugiyanto. 

Kepatuhan menggunakan alat pelindung diri di area kerja yang 

merupakan area wajib APD adalah hal yang penting, karena dengan patuh 

menggunakan alat pelindung diri, kecelakaan di tempat kerja dapat diminimalisir. 

Dengan jumlah kecelakaan kerja yang dapat diminimalisir, maka produktivitas 

perusahaan tersebut dapat meningkat. Namun dalam kenyataannya, masih ada 

karyawan yang belum patuh dalam menggunakan alat pelindung diri. 

Iklim keselamatan yang positif dapat memengaruhi kepatuhan karyawan 

dalam menggunakan alat pelindung diri.Iklim keselamatan mencerminkan 

persepsi karyawan terhadap nilai keselamatan dalam sebuah organisasi 

(Prihatiningsih & Sugiyanto, 2010). Jika karyawan memiliki persepsi bahwa iklim 

keselamatan di lingkungan kerjanya positif, maka akan tercipta sikap yang positif 

terhadap peraturan keselamatan kerja, hal ini akan menciptakan sikap patuh 

terhadap peraturan keselamatan kerja tersebut, khususnya dalam penggunaan 

APD. Begitu juga sebaliknya, jika karyawan memiliki persepsi yang negatif 

terhadap iklim keselamatan di lingkungan kerjanya, hal itu akan menciptakan 

sikap yang negatif pula terhadap peraturan keselamatan, yang mengakibatkan 

karyawan tidak patuh terhadap aturan tersebut, khususnya dalam aturan 

penggunaan APD. 

Berdasarkan dengan hasil uji korelasi product moment pada hipotesis 

minor kedua yang menghasilkan rx2y = 0,682 dengan p=0,000 (p<0.05) yang 

berarti hipotesis minor yang kedua juga diterima, yaitu ada hubungan positif 
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antara pengetahuan keselamatan kerja dengan kepatuhan menggunakan alat 

pelindung diri. Artinya, semakin tinggi pengetahuan karyawan mengenai 

keselamatan kerja maka semakin tinggi kepatuhan karyawan dalam 

menggunakan alat pelindung diri, dan sebaliknya, dengan sumbangan efektif 

sebesar 23,93 %. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nizar, Tuna, 

dan Sumaningrum(2016) bahwa pengetahuan memiliki hubungan dengan 

kepatuhan menggunakan APD. Karyawan yang memiliki pengetahuan, kemudian 

mengadakan penilaian terhadap apa yang diketahuinya dalam bentuk sikap, 

selanjutnya diharapkan karyawan tersebut akan melaksanakan apa yang 

diketahuinya, yaitu menggunakan alat pelindung diri. 

Gunawan dan Mudayana (2016) menyatakan orang yang 

pengetahuannya tinggi cenderung berperilaku baik dalam menjaga kesehatan 

dan keselamatan diri dalam bekerja. Dengan hal itu, orang tersebut akan 

cenderung patuh untuk menggunakan alat pelindung diri. Perilaku yang didasari 

pengetahuan dan kesadaran yang positif akan menghasilkan perilaku yang 

langgeng. Begitu pula sebaliknya, jika perilaku tidak didasari pengetahuan dan 

kesadaran, maka perilaku tersebut akan bersifat sementara (Gunawan & 

Mudayana, 2016). 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan informasi bahwa iklim 

keselamatan memberikan sumbangan efektif sebesar 30,21% dan pengetahuan 

keselamatan kerja memberikan sumbangan efektif sebesar 23,93%. Secara 

bersama-sama kedua variabel yaitu iklim keselamatan dan pengetahuan 

keselamatan kerja memberikan hasil sumbangan efektif sebesar 54,151% 

terhadap kepatuhan menggunakan alat pelindung diri, sedangkan sumbangan 
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sebesar 45,849% diberikan oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 

Hasil penelitian terhadap variabel kepatuhan menggunakan alat 

pelindung diri diperoleh Mean Empirik (Me) sebesar 33,19 dengan Standar 

Deviasi Empirik (SDe) sebesar 3,294 dan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) 

sebesar 2,167 sedangkan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 25 sehingga dapat 

dikatakan iklim keselamatan pada karyawan PT X tergolong tinggi. 

Hasil penelitian terhadap variabel iklim keselamatan diperoleh Mean 

Empirik (Me) sebesar 61,61 dengan Standar Deviasi Empirik (SDe) sebesar 6,64 

dan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 4,33 sedangkan Mean Hipotetik 

(Mh) sebesar 47,5 sehingga dapat dikatakan iklim keselamatan pada karyawan 

PT X tergolong tinggi. 

Hasil penelitian terhadap variabel pengetahuan keselamatan kerja 

diperoleh Mean Empirik (Me) sebesar 7,50 dengan Standar Deviasi Empirik 

(SDe) sebesar 1,368 dan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 0,833 

sedangkan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 25 sehingga dapat dikatakan 

pengetahuan keselamatan kerja pada karyawan PT X tergolong tinggi. 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan yang dapat 

memengaruhi hasil penelitian, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada saat puasa, sehingga subjek dalam keadaan yang 

tidak sepenuhnya prima. 

2. Dalam penyusunan skala masih ada item yang mirip antara kepatuhan 

menggunakan alat pelindung diri dengan iklim keselamatan. 
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3. Dalam penyusunan skala kepatuhan menggunakan alat pelindung diri, item 

kepatuhan diambil dari ciri-ciri yang kurang mendukung kepatuhan 

keselamatan kerja. 

Selain kekurangan yang telah dijelaskan di atas, penulis juga menemui 

hambatan dalam proses pengambilan data. Hambatan tersebut adalah penulis 

tidak bisa mendampingi subjek selama jalannya pengisian skala dan tes karena 

adanya larangan memasuki area produksi stamping and tools, sehingga ada 

kemungkinan ada bias atau kondisi tidak bisa dikontrol oleh penulis. 

 

  


