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c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui tersebut pada situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan/atau 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-

komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang 

diketahui. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum 

atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-

komponen pengetahuan yang dimiliki. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. 

Pengetahuan pekerja batik diukur karena itu bisa menjadi salah satu 

sebab tidak menggunakannya APD berupa masker. Jika pekerja batik tidak 

menggunakan APD berupa masker karena kurangnya pengetahuan, berarti 

pekerja batik memerlukan penyuluhan dan penjelasan pentingnya APD 

bagi pekerja batik. 
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2. Sikap 

Menurut La Pierre dalam Saifulddin (2003) memberikan definisi 

sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipasi, 

predisposisi, untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara 

sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah 

dikondisikan. 

Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah: 

a. Pengalaman pribadi, dalam situasi yang melibatkan emosi, 

penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih 

lama membekas. 

b. Kebudayaan, sama dengan pengaruh dari lingkungan, yang 

membentuk karakter atau sikap seseorang. 

c. Orang lain yang dianggap penting, karena pada umumnya individu 

akan berperilaku seperti pada kebanyakan orang yang ada di 

sekitarnya dan orang yang dia anggap penting. 

d. Media masa, adanya informasi baru mengenai suatu hal yang 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap 

terhadap hal tersebut. 

e. Institusi pendidikan dan agama, ini sangat penting karena 

pemahaman akan baik buruk, garis pemisah antara suatu yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan 

f. Emosi dalam diri, terkadang suatu sikap merupakan pernyataan 

yang disadari oleh emosi yang berfungsi semacam penyaluran 
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frustasi telah hilang, akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang 

tahan lama. 

Sikap pekerja batik diukur karena itu bisa menjadi salah satu sebab 

tidak menggunakannya APD berupa masker. Jika pekerja batik tidak 

menggunakan APD berupa masker karena malas, berarti pekerja batik 

memerlukan peringatan dan penjelasan pentingnya APD bagi pekerja 

batik. 

 

3. Perilaku 

Menurut teori Green et al. (1999), kesehatan individu dan masyarakat 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor perilaku dan faktor-faktor di luar 

perilaku (non perilaku). Selanjutnya faktor perilaku ini ditentukan oleh 

tiga kelompok. 

a. Faktor predisposisi (predisposing factor) 

Faktor predisposisi mencakup pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai dan 

persepsi, berkenaan dengan motivasi seorang atau kelompok untuk 

bertindak. Sedangkan secara umum faktor predisposisi ialah sebagai 

preferensi pribadi yang dibawa seseorang atau kelompok ke dalam 

suatu pengalaman belajar. 

Hal ini mungkin mendukung atau menghambat perilaku sehat dalam 

setiap kasus, faktor ini mempunyai pengaruh. Faktor demografis 

seperti status sosial-ekonomi, umur, jenis kelamin dan ukuran keluarga 

saat ini juga penting sebagai faktor predisposisi. 
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b. Faktor pemungkin (enabling factor) 

Faktor pemungkin mencakup berbagai ketrampilan dan sumber daya 

yang perlu untuk melakukan perilaku kesehatan. Sumber daya itu 

meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, personalia klinik atau sumber 

daya yang serupa itu. Faktor pemungkin ini juga menyangkut 

keterjangkauan berbagai sumber daya, biaya, jarak ketersediaan 

transportasi, waktu dan sebagainya. 

c. Faktor penguat (reinforcing factor) 

Faktor penguat adalah faktor yang menentukan tindakan kesehatan 

memperoleh dukungan atau tidak. Sumber penguat tergantung pada 

tujuan dan jenis program. Di dalam pendidikan pasien, faktor penguat 

bisa berasal dari perawat, bidan dan dokter, pasien dan keluarga.  

Praktik mempunyai beberapa tingkatan, yakni: 

1) Persepsi (perception) 

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan 

tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat 

pertama. 

2) Respon terpimpin (guided respons) 

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan 

sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktik tingkat 

dua. 
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3) Mekanisme (mechanism) 

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar 

secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka 

ia sudah mencapai praktik tingkat tiga. 

4) Adopsi (adoption) 

Adopsi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dengan 

baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasikannya tanpa 

mengurangi kebenaran tindakan tersebut. 

 

4. Batik 

Batik merupakan sebuah warisan budaya yang memang asli dan 

berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Asal mula kata batik diambil 

dari penggabungan dua kata, yaitu “amba” yang berarti luas atau besar dan 

“nitik” yang berarti menulis. Batik merupakan suatu kesenian menulis 

yang dilakukan oleh pendahulu kita, yang dilakukan di atas kain.Dengan 

menggunakan alat untuk menulis batik, yaitu canting. Canting adalah alat 

yang digunakan pembatik untuk memberi motif pada kain, sesuai yang 

diinginkan (Doellah, 2011). 

Dengan menggunakan cairan pewarna yang masih basah, dimasukkan 

ke canting, kemudian di tiup pelan – pelan, dan digoreskan pada kain yang 

telah disiapkan.Batik sendiri telah digunakan sejak jaman raja – raja 

mataram. Ciri khas dan keunikan inilah, yang membuat batik bisa dikenal 

di seluruh Indonesia, bahkan di dunia.Dengan berbagai warna corak dan 

warna kain yang ada, batik digunakan masyarakat Indonesia sebagai 
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busana hingga saat ini, baik untuk bersantai ataupun secara resmi. Demi 

menjaga kelestarian dari batik sendiri, pemerintah telah menetapkan hari 

jumat, sebagai hari batik nasional.Sehingga pada saat hari itu, semua 

masyarakat Indonesia, wajib mengenakan batik. Setiap daerah di Jawa, 

hampir semuanya memiliki batik dengan ciri khas nya yang berbeda beda 

(Doellah, 2011). 

 

5. Asap Pembakaran Malam 

Bahan dasar pembuatan batik adalah lilin batik. Lilin batik ini akan 

dilelehkan menggunakan kompor berbahan bakar kayu, minyak, gas, atau 

listrik Para pengrajin menggunakan canting yang diisi dengan lelehan lilin 

untuk membuat sketsa pada kain sesuai dengan desain yang sudah 

digambar dengan pensil sebelumnya. Setelah pembuatan sketsa selesai, 

kain akan diwarnai. Bagian yang digambar dengan lilin tidak akan 

terwarnai. Saat kain direbus, lilin akan meleleh, sehingga meninggalkan 

bekas putih pada kain (Fauzia, 2015) 

Lilin batik yang sering digunakan bukan merupakan lilin murni tetapi 

merupakan campuran dari parafin, mikrokristalin, lilin lebah (beeswax), 

atau resin (getah damar). Komposisi campuran tersebut adalah 75% 

parafin dan 25% mikrokristalin, sedangkan untuk campuran parafin 

dengan lilin lebah adalah 70% : 30%,7 dan untuk campuran parafin 

dengan resin adalah 50% : 50% (Asri, 2012). 

Asap yang ditimbulkan dari pelelehan lilin batik merupakan salah satu 

bentuk pencemaran lingkungan. Asap ini mengandung partikel karbon, 
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benzen, dan lainnya karena terjadi pembakaran yang tidak sempurna. 

Polutan yang terdapat dalam asap malam batik mengandung gas-gas NO2, 

SO2, CO, CO2, HC, H2S dan partikel (Hafidzah, 2009). 

Akibat inhalasi bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan iritasi 

saluran napas juga sensitisasi saluran napas sehingga terjadi hiperesponsif 

saluran napas, obstruksi aliran udara dan fibrosis epitel saluran napas yang 

dapat menimbulkan gangguan fungsi paru dan penyakit paru kerja seperti 

asma kerja dan bronkitis industri (Taskar, 2006). 

 

6. Masker  

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan keselamatan yang harus 

digunakan oleh personil apabila berada pada suatu tempat kerja yang 

berbahaya. Menurut Suma’mur (2009) alat pelindung diri adalah suatu alat 

yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya 

kecelakaan kerja. 

Jadi alat pelindung diri adalah merupakan salah satu cara untuk 

mencegah kecelakaan dan secara teknis APD tidaklah sempurna dapat 

melindungi tubuh akan tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan 

kecelakaan kerja yang terjadi. 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang 

Alat Pelindung Diri (APD) (2010) pasal 2 pengusaha wajib menyediakan 

APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dan diberikan secara cuma-cuma. 
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Salah satu alat pelindung diri yang dapat melindungi sitem pernapasan 

adalah masker. Masker umumnya terbuat dari kain kasa atau busa yang 

didesinfektan terlebih dahulu. Penggunaan masker umumnya digunakan 

untuk 79 mengurangi paparan debu atau partikel-partikel yang lebih besar 

masuk ke dalam saluran pernapasan (Wulansari, 2009). Macam-macam 

masker diantaranya: 

a. Masker biasa (Face Mask) 

Masker jenis ini adalah yang umum dipergunakan dan didistribusikan 

kepada masyarakat ketika terjadi kabut asap atau kondisi pencemaran 

udara lainnya seperti gunung meletus. Terkadang masker ini disebut 

juga masker wajah (face mask) karena penggunaannya hampir 

menutupi seluruh wajah atau disebut juga masker bedah (surgical 

mask) karena biasanya dipergunakan sebagai alat pelindung diri oleh 

petugas kesehatan di rumah sakit ketika melakukan operasi atau 

tindakan medis lainnya. Masker ini didesain sangat sederhana sehingga 

hanya dapat menjaga percikan cairan saat batuk atau bersin tetapi 

kurang efektif untuk menyaring partikel asap maupun polutan yang 

dapat melewati celah pada sisi atas, bawah maupun samping masker 

ketika digunakan ataupun yang lolos melewati bahan penyaring 

masker yang tipis. Masker ini sebenarnya kurang maksimal 

memberikan perlindungan ketika kabut asap, namun demikian masih 

tetap lebih baik daripada tidak memakai masker sama sekali. 
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b. Masker N95 

Masker Respirator N95 adalah sebuah alat pelindung pernafasan yang 

didisain menutupi rapat wajah penggunanya terutama pada bagian 

hidung dan mulut dan sangat efisien menyaring partikel di udara 

termasuk mikroorganisme. Masker jenis ini sangat dianjurkan untuk 

digunakan ketika kabut asap terjadi karena kemampuannya menyaring 

partikel pencemar sangat baik. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan masker N95 menyaring partikel asap seukuran 0,1 

– 0,3 mikron melebihi 95% bahkan bisa mencapai 99,5% jika ukuran 

partikel mencapai 0,75 mikron atau lebih besar. 

Bentuk masker ini tidak sefleksibel masker biasa. Biasanya berbentuk 

agak bulat atau setengah bulat dan berwarna putih, terbuat dari bahan 

yang relatif kaku sehingga tidak mudah rusak. Tampilannya yang solid 

menyebabkan tidak ada celah yang dapat dimasuki udara luar ketika 

digunakan. Inilah yang menyebabkan masker N95 sangat efisien 

digunakan ketika kondisi kabut asap terjadi. Setiap orang yang 

terpapar dampak kabut asap sebaiknya menggunakan masker jenis ini 

terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas diluar ruangan dalam 

jangka panjang.  

 

7. Faktor-faktor Penggunaan APD 

Menurut Sahab (1997) diketahui bahwa faktor yang berhubungan 

dengan perilaku penggunaan APD pada pekerja informal adalah: 

a. Pengetahuan 
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b. Pelatihan 

c. Sikap 

d. Motivasi 

e. Komunikasi 

f. Ketersedian APD 

g. Pengawasan 

h. hukuman dan penghargaan. 

Penelitian Sahara (2012), faktor yang memiliki hubungan dengan 

perilaku penggunaan APD adalah: 

a. Pengetahuan 

b. Pengawasan dan kebijakan.  

Adapun penelitian Madyanti (2012), perilaku penggunaan APD karena 

faktor persepsi terhadap penyakit, pengaruh teman sejawat, informasi 

media massa dan elektronik mempunyai hubungan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Pamuji et.all (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan 

sesorang berpeluang lebih patuh 13,9 kali dibandingkan yang 

pengetahuannya rendah. 
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B. Kerangka Konsep 

  

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
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   = Variabel yang tidak diteliti 
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