
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

UJI EXPERT 

Kuesioner Gambaran Pengetahuan Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Masker pada Pekerja Industri mebel 

No Pertanyaan 

Nilai Content 

Validity Index Rekomendasi 

1 2 3 4 

1 Kanker paru dan asma adalah 

beberapa penyakit paru yang 

disebabkan paparan debu secara 

langsung pada saat bekerja 

    

 

2 Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK) 

adalah penyakit yang berbahaya bagi 

pekerja jika terkena paparan debu 

secara terus-menerus 

    

 

3 Menggunakan masker selama bekerja 

mempunyai efek yang buruk terhadap 

kesehatan dan tidak mencegah risiko 

pekerjaan.  

    

 

4 Apabila udara tercemar oleh debu 

maka  kadar oksigen dalam udara 

berkurang sehingga dapat 

menyebabkan sesak nafas 

    

 

5 Gejala Penyakit Paru Akibat Kerja 

(PPAK) adalah batuk, produksi 

sputum/dahak, kesulitan bernapas, rasa 

sesak, nyeri dada, dan terdengar suara 

mengi 

    

 

6 Pekerjaan sebagai karyawan 

perusahaan mebel merupakan 

pekerjaan yang tidak beresiko terkena 

Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK). 

    

 

7 Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK) 

dapat dicegah dengan cara 

menggunakan Alat Perlindungan Diri 

(APD) berupa masker saat bekerja 

    

 

8 Alat Pelindung Diri (APD) adalah 

seperangkat alat yang digunakan 

tenaga kerja untuk melindungi 

sebagian atau seluruh tubuhnya dari 

adanya potensi bahaya atau 

kecelakaan kerja 

    

 

9 APD wajib digunakan di tempat usaha 

salah satunya adalah industri 
    

 

Lampiran No. 4 



 

 

pengolahan kayu. 

10 Alat pelindung jenis masker tidak bisa 

digunakan untuk melindungi 

pernafasan dari resiko paparan gas, 

uap, debu, udara terkontaminasi atau 

beracun, korosi atau yang bersifat 

rangsangan terhadap saluran 

pernapasan 

    

 

11 Penggunaan Alat Pelindung Diri 

(masker) dengan benar pada saat 

melakukan proses produksi 

(pemotongan kayu, pengamplasan, 

pengecatan, dan packing) sebaiknya 

dilakukan untuk mencegah penyakit 

paru akibat kerja. 

    

 

12 APD yang tepat bagi tenaga kerja 

yang berada pada lingkungan kerja 

dengan paparan debu berkonsentrasi 

tinggi adalah helm pelindung kepala. 

    

 

13 Masker adalah alat pelindung 

pernafasan. 
    

 

14 Jenis Alat pelindung diri yang akan 

digunakan harus benar-benar sesuai 

dengan kondisi tempat kerja agar 

dapat memberikan perlindungan 

semaksimal mungkin pada tenaga 

kerja 

    

  

15 Pemilihan jenis masker yang tidak 

sesuai dengan kondisi tempat kerja 

berpotensi menimbulkan penyakit paru 

akibat kerja 

    

 

16 Masker yang paling tepat untuk area 

produksi, sawmill, ruang ampelas atau 

ruang lain yang berdebu adalah jenis 

R100 yang terbuat dari bahan plastik 

dan filter khusus sehingga menyaring 

99,97% partikel. 

    

 

17 Khusus untuk ruang finishing atau 

yang banyak terdapat partikel bahan 

kimia di udara, masker yang paling 

tepat adalah jenis N95 yang terbuat 

dari styrofoam sehingga menyaring 

95% partikel. 

    

 

18 Sebelum memakai masker tidak harus 

mengecek apakah masker masih dalam 

keadaan baik dan masih memenuhi 

    

 



 

 

standart. 

19 Sekalipun APD masker disediakan 

oleh perusahaan, alat-alat ini tidak 

akan memberikan manfaat yang 

maksimal bila cara memakainya tidak 

benar 

    

 

20 Salah satu cara pemakaian masker 

yang sesuai adalah memilih ukuran 

masker yang sesuai dengan ukuran 

wajah pemakai, misalnya : panjang 

muka, lebar muka, lebar mulut, 

panjang tulang hidung, tonjolan 

hidung 

    

 

21 Sebelum memakai masker harus 

menyingkirkan rambut yang menutupi 

bagian muka agar perlindungan dapat 

optimal. 

    

 

22 Ukuran masker yang tepat akan 

menimbulkan gangguan pada 

pemakainya terutama resiko penyakit 

paru akibat kerja. 

 

    

 

23 Membuka masker setiap 2 jam sekali 

untuk memberikan relaksasi pada 

wajah atau apabila memungkinkan 

keluar dari ruangan tempat bekerja 

selama kurang lebih 5 menit untuk 

melepas masker  adalah hal yang baik 

untuk dilakukan.. 

    

 

24 APD masker tidak perlu diganti ketika 

sudah rusak 
    

 

25 Penjemuran APD masker di panas 

matahari tidak dapat menghilangkan 

bau dan mencegah tumbuhnya jamur 

dan bakteri. 

    

 

26 Dalam penyimpanan APD masker 

harus diatur sedemikian rupa sehingga 

mudah diambil dan dijangkau 

    

 

27 Penyimpanan APD masker yang baik 

adalah di tempat yang bebas dari debu, 

kotoran, tidak terlalu lembab, serta 

terhindar dari gigitan binatang 

    

 

28 APD masker sebaiknya tidak 

mengganggu penglihatan, 

pendengaran, pernapasan serta 

gangguan kesehatan lainnya pada 

    

 



 

 

waktu dipakai dalam waktu yang 

cukup lama. 

29 APD harus mudah disimpan dan 

dipelihara pada saat tidak digunakan. 
    

 

30 APD seharusnya tidak mengurangi 

indra 

(pendengaran,pengelihatan,penciuman

) pengguna dalam menerima tanda-

tanda peringatan 

    

 

Keterangan : 1. Tidak Relevan 

2. Cukup Relevan 

3. Relevan 

4. Sangat Relevan 

 

...................Januari 2016 

 

 

Ns. Muhammad Muin,S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom



 

 

UJI EXPERT 

Kuesioner Gambaran Pengetahuan Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Masker pada Pekerja Industri mebel 

No Pertanyaan 

Nilai Content 

Validity Index Rekomendasi 

1 2 3 4 

1 Kanker paru dan asma adalah 

beberapa penyakit paru yang 

disebabkan paparan debu secara 

langsung pada saat bekerja 

     

2 Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK) 

adalah penyakit yang berbahaya bagi 

pekerja jika terkena paparan debu 

secara terus-menerus 

     

3 Menggunakan masker selama bekerja 

mempunyai efek yang buruk terhadap 

kesehatan dan tidak mencegah risiko 

pekerjaan.  

     

4 Apabila udara tercemar oleh debu 

maka  kadar oksigen dalam udara 

berkurang sehingga dapat 

menyebabkan sesak nafas 

     

5 Gejala Penyakit Paru Akibat Kerja 

(PPAK) adalah batuk, produksi 

sputum/dahak, kesulitan bernapas, rasa 

sesak, nyeri dada, dan terdengar suara 

mengi 

     

6 Pekerjaan sebagai karyawan 

perusahaan mebel merupakan 

pekerjaan yang tidak beresiko terkena 

Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK). 

     

7 Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK) 

dapat dicegah dengan cara 

menggunakan Alat Perlindungan Diri 

(APD) berupa masker saat bekerja 

     

8 Alat Pelindung Diri (APD) adalah 

seperangkat alat yang digunakan 

tenaga kerja untuk melindungi 

sebagian atau seluruh tubuhnya dari 

adanya potensi bahaya atau 

kecelakaan kerja 

     

9 APD wajib digunakan di tempat usaha 

salah satunya adalah industri 

     



 

 

pengolahan kayu. 

10 Alat pelindung jenis masker tidak bisa 

digunakan untuk melindungi 

pernafasan dari resiko paparan gas, 

uap, debu, udara terkontaminasi atau 

beracun, korosi atau yang bersifat 

rangsangan terhadap saluran 

pernapasan 

     

11 Penggunaan Alat Pelindung Diri 

(masker) dengan benar pada saat 

melakukan proses produksi 

(pemotongan kayu, pengamplasan, 

pengecatan, dan packing) sebaiknya 

dilakukan untuk mencegah penyakit 

paru akibat kerja. 

     

12 APD yang tepat bagi tenaga kerja 

yang berada pada lingkungan kerja 

dengan paparan debu berkonsentrasi 

tinggi adalah helm pelindung kepala. 

     

13 Masker adalah alat pelindung 

pernafasan. 

     

14 Jenis Alat pelindung diri yang akan 

digunakan harus benar-benar sesuai 

dengan kondisi tempat kerja agar 

dapat memberikan perlindungan 

semaksimal mungkin pada tenaga 

kerja 

      

15 Pemilihan jenis masker yang tidak 

sesuai dengan kondisi tempat kerja 

berpotensi menimbulkan penyakit paru 

akibat kerja 

     

16 Masker yang paling tepat untuk area 

produksi, sawmill, ruang ampelas atau 

ruang lain yang berdebu adalah jenis 

R100 yang terbuat dari bahan plastik 

dan filter khusus sehingga menyaring 

99,97% partikel. 

     

17 Khusus untuk ruang finishing atau 

yang banyak terdapat partikel bahan 

kimia di udara, masker yang paling 

tepat adalah jenis N95 yang terbuat 

dari styrofoam sehingga menyaring 

95% partikel. 

     

18 Sebelum memakai masker tidak harus 

mengecek apakah masker masih dalam 

keadaan baik dan masih memenuhi 

     



 

 

standart. 

19 Sekalipun APD masker disediakan 

oleh perusahaan, alat-alat ini tidak 

akan memberikan manfaat yang 

maksimal bila cara memakainya tidak 

benar 

     

20 Salah satu cara pemakaian masker 

yang sesuai adalah memilih ukuran 

masker yang sesuai dengan ukuran 

wajah pemakai, misalnya : panjang 

muka, lebar muka, lebar mulut, 

panjang tulang hidung, tonjolan 

hidung 

     

21 Sebelum memakai masker harus 

menyingkirkan rambut yang menutupi 

bagian muka agar perlindungan dapat 

optimal. 

     

22 Ukuran masker yang tepat akan 

menimbulkan gangguan pada 

pemakainya terutama resiko penyakit 

paru akibat kerja. 

 

     

23 Membuka masker setiap 2 jam sekali 

untuk memberikan relaksasi pada 

wajah atau apabila memungkinkan 

keluar dari ruangan tempat bekerja 

selama kurang lebih 5 menit untuk 

melepas masker  adalah hal yang baik 

untuk dilakukan.. 

     

24 APD masker tidak perlu diganti ketika 

sudah rusak 

     

25 Penjemuran APD masker di panas 

matahari tidak dapat menghilangkan 

bau dan mencegah tumbuhnya jamur 

dan bakteri. 

     

26 Dalam penyimpanan APD masker 

harus diatur sedemikian rupa sehingga 

mudah diambil dan dijangkau 

     

27 Penyimpanan APD masker yang baik 

adalah di tempat yang bebas dari debu, 

kotoran, tidak terlalu lembab, serta 

terhindar dari gigitan binatang 

     

28 APD masker sebaiknya tidak 

mengganggu penglihatan, 

pendengaran, pernapasan serta 

gangguan kesehatan lainnya pada 

     



 

 

waktu dipakai dalam waktu yang 

cukup lama. 

29 APD harus mudah disimpan dan 

dipelihara pada saat tidak digunakan. 

     

30 APD seharusnya tidak mengurangi 

indra 

(pendengaran,pengelihatan,penciuman

) pengguna dalam menerima tanda-

tanda peringatan 

     

Keterangan : 1. Tidak Relevan 

2. Cukup Relevan 

3. Relevan 

4. Sangat Relevan 

 

...................Januari 2016 

 

 

Bina Kurniawan, SKM, M.Kes 

  



 

 

UJI EXPERT 

Kuesioner Gambaran Pengetahuan Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Masker pada Pekerja Industri mebel 

No Pertanyaan 

Nilai Content 

Validity Index Rekomendasi 

1 2 3 4 

1 Kanker paru dan asma adalah 

beberapa penyakit paru yang 

disebabkan paparan debu secara 

langsung pada saat bekerja 

  

  

 

2 Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK) 

adalah penyakit yang berbahaya bagi 

pekerja jika terkena paparan debu 

secara terus-menerus 

  

  

 

3 Menggunakan masker selama bekerja 

mempunyai efek yang buruk terhadap 

kesehatan dan tidak mencegah risiko 

pekerjaan.  

  

  

 

4 Apabila udara tercemar oleh debu 

maka  kadar oksigen dalam udara 

berkurang sehingga dapat 

menyebabkan sesak nafas 

  

  

 

5 Gejala Penyakit Paru Akibat Kerja 

(PPAK) adalah batuk, produksi 

sputum/dahak, kesulitan bernapas, rasa 

sesak, nyeri dada, dan terdengar suara 

mengi 

  

  

 

6 Pekerjaan sebagai karyawan 

perusahaan mebel merupakan 

pekerjaan yang tidak beresiko terkena 

Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK). 

  

  

 

7 Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK) 

dapat dicegah dengan cara 

menggunakan Alat Perlindungan Diri 

(APD) berupa masker saat bekerja 

  

  

 

8 Alat Pelindung Diri (APD) adalah 

seperangkat alat yang digunakan 

tenaga kerja untuk melindungi 

sebagian atau seluruh tubuhnya dari 

adanya potensi bahaya atau 

kecelakaan kerja 

  

  

 

9 APD wajib digunakan di tempat usaha 

salah satunya adalah industri 

  
  

 



 

 

pengolahan kayu. 

10 Alat pelindung jenis masker tidak bisa 

digunakan untuk melindungi 

pernafasan dari resiko paparan gas, 

uap, debu, udara terkontaminasi atau 

beracun, korosi atau yang bersifat 

rangsangan terhadap saluran 

pernapasan 

  

  

 

11 Penggunaan Alat Pelindung Diri 

(masker) dengan benar pada saat 

melakukan proses produksi 

(pemotongan kayu, pengamplasan, 

pengecatan, dan packing) sebaiknya 

dilakukan untuk mencegah penyakit 

paru akibat kerja. 

  

  

 

12 APD yang tepat bagi tenaga kerja 

yang berada pada lingkungan kerja 

dengan paparan debu berkonsentrasi 

tinggi adalah helm pelindung kepala. 

  

  

 

13 Masker adalah alat pelindung 

pernafasan. 

  
  

 

14 Jenis Alat pelindung diri yang akan 

digunakan harus benar-benar sesuai 

dengan kondisi tempat kerja agar 

dapat memberikan perlindungan 

semaksimal mungkin pada tenaga 

kerja 

  

  

  

15 Pemilihan jenis masker yang tidak 

sesuai dengan kondisi tempat kerja 

berpotensi menimbulkan penyakit paru 

akibat kerja 

  

  

 

16 Masker yang paling tepat untuk area 

produksi, sawmill, ruang ampelas atau 

ruang lain yang berdebu adalah jenis 

R100 yang terbuat dari bahan plastik 

dan filter khusus sehingga menyaring 

99,97% partikel. 

  

  

 

17 Khusus untuk ruang finishing atau 

yang banyak terdapat partikel bahan 

kimia di udara, masker yang paling 

tepat adalah jenis N95 yang terbuat 

dari styrofoam sehingga menyaring 

95% partikel. 

  

  

 

18 Sebelum memakai masker tidak harus 

mengecek apakah masker masih dalam 

keadaan baik dan masih memenuhi 

  

  

 



 

 

standart. 

19 Sekalipun APD masker disediakan 

oleh perusahaan, alat-alat ini tidak 

akan memberikan manfaat yang 

maksimal bila cara memakainya tidak 

benar 

  

  

 

20 Salah satu cara pemakaian masker 

yang sesuai adalah memilih ukuran 

masker yang sesuai dengan ukuran 

wajah pemakai, misalnya : panjang 

muka, lebar muka, lebar mulut, 

panjang tulang hidung, tonjolan 

hidung 

  

  

 

21 Sebelum memakai masker harus 

menyingkirkan rambut yang menutupi 

bagian muka agar perlindungan dapat 

optimal. 

  

  

 

22 Ukuran masker yang tepat akan 

menimbulkan gangguan pada 

pemakainya terutama resiko penyakit 

paru akibat kerja. 

 

  

  

 

23 Membuka masker setiap 2 jam sekali 

untuk memberikan relaksasi pada 

wajah atau apabila memungkinkan 

keluar dari ruangan tempat bekerja 

selama kurang lebih 5 menit untuk 

melepas masker  adalah hal yang baik 

untuk dilakukan.. 

  

  

 

24 APD masker tidak perlu diganti ketika 

sudah rusak 

  
  

 

25 Penjemuran APD masker di panas 

matahari tidak dapat menghilangkan 

bau dan mencegah tumbuhnya jamur 

dan bakteri. 

  

  

 

26 Dalam penyimpanan APD masker 

harus diatur sedemikian rupa sehingga 

mudah diambil dan dijangkau 

  

  

 

27 Penyimpanan APD masker yang baik 

adalah di tempat yang bebas dari debu, 

kotoran, tidak terlalu lembab, serta 

terhindar dari gigitan binatang 

  

  

 

28 APD masker sebaiknya tidak 

mengganggu penglihatan, 

pendengaran, pernapasan serta 

gangguan kesehatan lainnya pada 

  

  

 



 

 

waktu dipakai dalam waktu yang 

cukup lama. 

29 APD harus mudah disimpan dan 

dipelihara pada saat tidak digunakan. 

  
  

 

30 APD seharusnya tidak mengurangi 

indra 

(pendengaran,pengelihatan,penciuman

) pengguna dalam menerima tanda-

tanda peringatan 

  

  

 

Keterangan : 1. Tidak Relevan 

2. Cukup Relevan 

3. Relevan 

4. Sangat Relevan 

 

  



 

 

 



 

 

 

UJI VARIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

 

  

Lampiran No. 6 



 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.998 30 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

p1 43.68 13823.426 .997 .998 

p2 43.61 13784.312 .997 .998 

p3 43.35 13621.570 1.000 .998 

p4 43.55 13742.723 .998 .998 

p5 43.61 13783.178 .998 .998 

p6 43.74 13864.465 .996 .998 

p7 43.61 13783.178 .998 .998 

p8 43.55 13742.323 .999 .998 

p9 43.81 13906.028 .995 .998 

p10 43.48 13702.125 .999 .998 

p11 43.74 13865.865 .995 .998 

p12 43.61 13784.112 .997 .998 

p13 43.48 13702.925 .998 .998 

p14 43.87 13947.383 .993 .998 



 

 

p15 43.87 13947.383 .993 .998 

p16 44.26 14194.731 .983 .998 

p17 44.65 14442.970 .966 .998 

p18 44.65 14443.370 .965 .998 

p19 43.74 13865.465 .995 .998 

p20 43.68 13824.892 .996 .998 

p21 43.68 13823.426 .997 .998 

p22 43.81 13905.828 .995 .998 

p23 44.71 14485.346 .959 .998 

p24 43.74 13864.465 .996 .998 

p25 43.68 13823.426 .997 .998 

p26 43.74 13866.598 .994 .998 

p27 43.68 13823.426 .997 .998 

p28 43.74 13865.731 .995 .998 

p29 43.74 13866.198 .994 .998 

p30 43.35 13621.570 1.000 .998 

 

Interpretasi  

1. Uji validitas menyatakan semua item valid dengan nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel (r tabel untuk n = 30 adalah 0,361).  

2. Uji reliabilitas menyatakan bahwa item tiap sub-variabel reliabel dengan 

nilai α > konstanta (0,6). 

 

  



 

 

 

  



 

 

Uji Normalitas 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Nilai 124 100.0% 0 .0% 124 100.0% 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Nilai Mean 23.11 .400 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 22.32  

Upper Bound 23.91  

5% Trimmed Mean 23.43  

Median 24.00  

Variance 19.873  

Std. Deviation 4.458  

Minimum 8  

Maximum 29  

Range 21  

Interquartile Range 6  

Skewness -1.106 .217 

Kurtosis .904 .431 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai .151 124 .000 .907 124 .000 

a. Lilliefors Significance Correction    

  

Lampiran No. 8 



 

 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Pekerja 

Industri Pabrik Di Desa Tahunan, Tahunan, Kabupaten Jepara 

 

Umur 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Remaja 30 24.2 24.2 24.2 

Dewasa Awal 44 35.5 35.5 59.7 

Dewasa Madya 37 29.8 29.8 89.5 

Usia Lanjut 13 10.5 10.5 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

 

 

Masa kerja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masa kerja baru 81 65.3 65.3 65.3 

Masa kerja lama 43 34.7 34.7 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 14 11.3 11.3 11.3 

SMP 23 18.5 18.5 29.8 

SMA 60 48.4 48.4 78.2 

Diploma 14 11.3 11.3 89.5 

Sarjana 13 10.5 10.5 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

Kategori Pengetahuan Pekerja 

Industri Pabrik Di Desa Tahunan, Tahunan, Kabupaten Jepara 

 

Lampiran No. 9 



 

 

Pengetahuan Perawat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 67 54.0 54.0 54.0 

Kurang baik 57 46.0 46.0 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pekerja 

Industri Pabrik Di Desa Tahunan, Tahunan, Kabupaten Jepara 

 

Umur with Keterangan Crosstabulation 

Count    

  Keterangan 

Total   Baik Kurang Baik 

Umur Remaja 9 21 30 

Dewasa Awal 28 16 44 

Dewasa Madya 24 13 37 

Usia Lanjut 6 7 13 

Total 67 57 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa kerja with Keterangan Crosstabulation 

Count    

  Keterangan 

Total   Baik Kurang Baik 

masa Masa kerja baru 46 35 81 

Masa kerja lama 21 22 43 



 

 

Masa kerja with Keterangan Crosstabulation 

Count    

  Keterangan 

Total   Baik Kurang Baik 

masa Masa kerja baru 46 35 81 

Masa kerja lama 21 22 43 

Total 67 57 124 

 

Pendidikan terakhir with Keterangan Crosstabulation 

Count     

  Keterangan 

Total   Baik Kurang Baik 

pendidikan SD 4 10 14 

SMP 9 14 23 

SMA 36 24 60 

Diploma 7 7 14 

Sarjana 11 2 13 

Total 67 57 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Calon Responden Penelitian 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Andrian Setyo Hutomo 

Alamat : Jln. Rengas No. 268 Banyumanik Semarang 

Adalah mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro yang akan melakukan penelitian dengan judul “gambaran 

pengetahuan tentang penggunaan alat pelindung diri masker dalam upaya 

pencegahan penyakit paru akibat kerja pada pekerja industri mebel di Kabupaten 

Jepara”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam 

menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran gambaran 

pengetahuan penggunaan alat pelindung diri masker pada pekerja industri mebel 

di Kabupaten Jepara. Penelitian ini tidak berakibat buruk bagi responden dan 

kerahasiaan semua informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan serta 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini bersifat bebas untuk ikut 

maupun tidak, tanpa paksaan apapun. Apabila Bapak/Ibu menyetujui maka saya 

mohon agar Bapak/Ibu bersedia menandatangani lembar persetujuan dan mengisi 

lembar kuesioner penelitian. 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden, saya 

sampaikan terima kasih. 

 

Peneliti, 

Andrian Setyo Hutomo 
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PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi 

responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Keperawatan 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang bernama Andrian Setyo 

Hutomo, dengan judul penelitian “gambaran pengetahuan tentang penggunaan 

alat pelindung diri masker pada pekerja industri mebel di Kabupaten Jepara”. 

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif 

dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan 

untuk keperluan pengolahan data dan bila tidak digunakan akan dimusnahkan. 

Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian. 

Demikian persetujuan saya untuk ikut berperan serta menjadi responden 

dalam penelitian ini, dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. 

 

 

Jepara, …… Januari 2016 

Responden, 

 

 

 (…………..……………..) 
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KUESIONER 

GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG PENGGUNAAN 

ALAT PELINDUNG DIRI MASKER PADA PEKERJA INDUSTRI 

MEBEL 

 

IDENTITAS 

No. Responden   :...................(diisi oleh peneliti) 

Nama (inisial)   :.................... 

Usia    :....................Tahun 

Lama bekerja   :.................... Tahun 

Pendidikan terakhir  :.................... 

Petunjuk: 

Pilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang 

sesuai dengan pengetahuan Anda terkait pernyataan tersebut. 

No PERNYATAAN Benar Salah 

1 Kanker paru dan asma adalah beberapa penyakit paru 

yang disebabkan paparan debu secara langsung pada 

saat bekerja 

  

2 Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK) adalah penyakit 

yang berbahaya bagi pekerja jika terkena paparan debu 

secara terus-menerus 

  

3 Menggunakan masker selama bekerja mempunyai efek 

yang buruk terhadap kesehatan dan tidak mencegah 
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risiko pekerjaan.  

4 Apabila udara tercemar oleh debu maka  kadar oksigen 

dalam udara berkurang sehingga dapat menyebabkan 

sesak nafas 

  

5 Gejala Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK) adalah 

batuk, produksi sputum/dahak, kesulitan bernapas, rasa 

sesak, nyeri dada, dan terdengar suara mengi 

  

6 Pekerjaan sebagai karyawan perusahaan mebel 

merupakan pekerjaan yang tidak beresiko terkena 

Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK). 

  

7 Penyakit Paru Akibat Kerja (PPAK) dapat dicegah 

dengan cara menggunakan Alat Perlindungan Diri 

(APD) berupa masker saat bekerja 

  

8 Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat 

yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi 

sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi 

bahaya atau kecelakaan kerja 

  

9 APD wajib digunakan di tempat usaha salah satunya 

adalah industri pengolahan kayu. 

  

10 Alat pelindung jenis masker tidak bisa digunakan 

untuk melindungi pernafasan dari resiko paparan gas, 

uap, debu, udara terkontaminasi atau beracun, korosi 

atau yang bersifat rangsangan terhadap saluran 

pernapasan 

  

11 Penggunaan Alat Pelindung Diri (masker) dengan 

benar pada saat melakukan proses produksi 

(pemotongan kayu, pengamplasan, pengecatan, dan 

packing) sebaiknya dilakukan untuk mencegah 

penyakit paru akibat kerja. 

  

12 APD yang tepat bagi tenaga kerja yang berada pada   



 

 

lingkungan kerja dengan paparan debu berkonsentrasi 

tinggi adalah helm pelindung kepala. 

13 Masker adalah alat pelindung pernafasan.   

14 Jenis Alat pelindung diri yang akan digunakan harus 

benar-benar sesuai dengan kondisi tempat kerja agar 

dapat memberikan perlindungan semaksimal mungkin 

pada tenaga kerja 

  

15 Pemilihan jenis masker yang tidak sesuai dengan 

kondisi tempat kerja berpotensi menimbulkan penyakit 

paru akibat kerja 

  

16 Masker yang paling tepat untuk area produksi, sawmill, 

ruang ampelas atau ruang lain yang berdebu adalah 

jenis R100 yang terbuat dari bahan plastik dan filter 

khusus sehingga menyaring 99,97% partikel. 

  

17 Khusus untuk ruang finishing atau yang banyak 

terdapat partikel bahan kimia di udara, masker yang 

paling tepat adalah jenis N95 yang terbuat dari 

styrofoam sehingga menyaring 95% partikel. 

  

18 Sebelum memakai masker tidak harus mengecek 

apakah masker masih dalam keadaan baik dan masih 

memenuhi standart. 

  

19 Sekalipun APD masker disediakan oleh perusahaan, 

alat-alat ini tidak akan memberikan manfaat yang 

maksimal bila cara memakainya tidak benar 

  

20 Salah satu cara pemakaian masker yang sesuai adalah 

memilih ukuran masker yang sesuai dengan ukuran 

wajah pemakai, misalnya : panjang muka, lebar muka, 

lebar mulut, panjang tulang hidung, tonjolan hidung 

  

21 Sebelum memakai masker harus menyingkirkan 

rambut yang menutupi bagian muka agar perlindungan 

  



 

 

dapat optimal. 

22 Ukuran masker yang tepat akan menimbulkan 

gangguan pada pemakainya terutama resiko penyakit 

paru akibat kerja. 

 

  

23 Membuka masker setiap 2 jam sekali untuk 

memberikan relaksasi pada wajah atau apabila 

memungkinkan keluar dari ruangan tempat bekerja 

selama kurang lebih 5 menit untuk melepas masker  

adalah hal yang baik untuk dilakukan.. 

  

24 APD masker tidak perlu diganti ketika sudah rusak   

25 Penjemuran APD masker di panas matahari tidak dapat 

menghilangkan bau dan mencegah tumbuhnya jamur 

dan bakteri. 

  

26 Dalam penyimpanan APD masker harus diatur 

sedemikian rupa sehingga mudah diambil dan 

dijangkau 

  

27 Penyimpanan APD masker yang baik adalah di tempat 

yang bebas dari debu, kotoran, tidak terlalu lembab, 

serta terhindar dari gigitan binatang 

  

28 APD masker sebaiknya tidak mengganggu penglihatan, 

pendengaran, pernapasan serta gangguan kesehatan 

lainnya pada waktu dipakai dalam waktu yang cukup 

lama. 

  

29 APD harus mudah disimpan dan dipelihara pada saat 

tidak digunakan. 

  

30 APD seharusnya tidak mengurangi indra 

(pendengaran,pengelihatan,penciuman) pengguna 

dalam menerima tanda-tanda peringatan 

  

 


