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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara sikap terhadap 
peraturan kesehatan dan keselamatan kerja dengan indikator peri/aku disiplin dalam 
penggunaan a/at pelindung diri. Penelitian ini dilakukan di PT. Akzo Nobel Raung Resins, 
Surabaya, dengan pertimbangan bahwa perusahaan ini adalah sa/ah satu perusahaan 
yang banyak menggunakan bahan kimia untuk produksinya, sehingga diperlukan disip/in 
menggunakan a/at pelindung diri untuk menghindari kecelakaan akibat kerja. 

Teknik ana/isis dalam penelitian ini menggunakan ana/isis regresi 
sederhana dan regresi stepwise untuk memperdalam ana/isis guna mengetahui 
aspek sikap yang dominan terhadap perilaku disiplin. Sedangkan subjek 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 karyawan 
dan total subjek penelitian sebanyak 37 karyawan. 

Hasil penelitian menunjukk:an terdapat karelasi positif yang signifikan antara sikap 
terhadap peraturan kesehatan dan kese/amatan kerja dengan disiplin penggunaan a/at 
pe/indung diri. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh ni/ai hasi/ F = 27,444; p = 

0,000 dengan kofisien determinasi 0,439 ini berarti sumbangan efektif variabel sikap 
terhadap varibel disiplin sebesar 43,9 % sedang sisanya disumbang o/eh variabel lain 
diluar hubungan kedua variabel sebanyak 56, I % yang turut mempengaruhi disiplin 
penggunaan a/at pelindung diri. Hasi/ regresi stepwise menunjukkan bahwa aspek sikap 
yang paling dominan adalah aspek kognitif, hal ini mendukung teori Newcomb yang 
telah menghubungkan sikap dengan komponen kognitif dan komponen konatif. 
Namun komponen afeklif justru tidak tampa/c. Newcomb juga mendefinisikan 
sikap sebagai suatu kesatuan kognisi yang mempunyai valensi dan akhirnya 
berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas serta hasil penen/itian terdahulu yang 
menjelaskan bahwa karyawan akan dengan sendirinya meminimalkan resiko dari 
pekerjaannya jika karyawan menerima pemahaman yang maksimal akan 
pekerjaannya serta kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan diperoleh 
dari kerjasama yang kuat antara pekerja, supervisor dan managemen. Sehingga 
resiko kecelakaan kerja dapat ditekan 

0/eh karena itu untuk lebih meningkatkan sikap terhadap peraturan 
kesehatan dan keselamatan kerja terutama disip/in penggunaan a/at pelindung 
diri pada PT. Akzo Nobel Raung Resins Surabaya, per/u ditingkatkan lagi aspek 
konatif dan afeklif, misalnya keadilan dan ketegasan pimpinan untuk mendukung 
aspek kognitif yang /ebih dominan. Karena ketiga asspek terse but saling terkait 
untuk mewujudkan disiplin penggunaan a/at pelindung diri. Semakin tinggi sikap 
karyawan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja maka akan 
semakin tinggi pula disiplin karyawan untuk menggunakan a/at pelindung diri. 

Kata Kunci : Sikap, peraturan kesehatan dan keselamatan kelja, disiplin, alat pelindung 
diri. 
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