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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar belakang 

Kesehatan kerja sangatlah penting, karena kesehatan kerja berkaitan 

erat dengan keefisienan kerja seorang karyawan. Suma’mur, (2009) 

menjelaskan, kesehatan kerja diartikan sebagai ilmu kesehatan dan 

penerapannya yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja sehat, produktif 

dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang mantap antara kapasitas 

kerja, beban kerja, dan keadaan lingkungan kerja, serta terlindung dari 

penyakit yang  disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Lebih lanjut 

Suma’mur, (2009) menyebutkan, setiap tempat kerja dapat mengandung 

berbagai potensi bahaya yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau 

dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Salah satu gangguan 

kesehatan kerja adalah lingkungan kerja yang dipenuhi oleh debu, uap, dan 

gas dapat mengganggu produktivitas dan mengganggu kesehatan kerja. Hal 

ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan ataupun dapat mengganggu 

fungsi paru.  

Menurut World Health Organitation (WHO) debu merupakan salah 

satu bahaya yang sering disebut sebagai partikel yang melayang di udara 

(Suspended Particulate Matter/ SPM) dengan ukuran 1 mikron sampai 

dengan 500 mikron (WHO, 2017). Berperannya debu sebagai penyebab 

penyakit paru ditentukan oleh sifat debu itu sendiri yaitu: ukuran debu, kadar 
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debu, dan tingkat pajanan. Menurut World Health Organitation (WHO) 

ukuran debu sangat membahayakan terjadinya penyakit pada saluran 

pernapasan  sehingga dapat menyebabkan  gangguan  kapasitas fungsi  paru 

berukuran antara 0,1-5 atau 10 mikron. 

World Health Organization (WHO) (2015) melaporkan terdapat 600 

juta orang menderita penyakit paru di dunia dengan 65 juta orang menderita 

PPOK derajat sedang hingga berat. Pada tahun 2002 penyakit paru adalah 

penyebab utama kematian kelima di dunia dan diperkirakan menjadi 

penyebab utama ketiga kematian di seluruh dunia tahun 2030. Lebih dari 3 

juta orang meninggal karena penyakit paru pada tahun 2005, yang setara 

dengan 5% dari semua kematian secara global. 

Pemaparan debu terhadap fungsi paru dalam waktu lama akan 

berpengaruh pada penurunan kapasitas vital paru berupa obstruktif dan 

restriktif. Sumardiyono, (2007) mengatakan masa kerja yang lama 

menyebabkan penimbunan debu di paru yang bersifat akumulatif. Debu yang 

terhirup oleh tenaga kerja dapat menimbulkan kelainan kapasitas fungsi paru. 

Kelainan tersebut terjadi akibat rusaknya jaringan paru-paru yang dapat 

berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas kerja. Debu campuran 

menyebabkan penyakit paru pada tenaga kerja yang disebut dengan penyakit 

paru akibat kerja yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. 

Ikhsan, (2002) berpendapat, keberadaan debu di lingkungan kerja 

sangat berbahaya bagi tenaga kerja, apabila kadar debu tersebut melebihi nilai 

ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan 230 ug/Nm³, maka akan 
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menimbulkan gangguan kesehatan dan produktivitas apabila terpapar oleh 

tenaga kerja. Paparan debu yang terhisap merupakan parameter yang penting 

untuk menilai kemungkinan dampak negatif debu terhadap fungsi kapasitas 

vital paru pekerja. Dalam suatu kegiatan industri, paparan dan risiko yang ada 

di tempat kerja tidak selalu dapat dihindari.  

Suma’mur, (2009) juga berpendapat bahwa, pekerja yang berada pada 

lingkungan kerja dengan kadar debu tinggi dalam waktu lama memiliki risiko 

tinggi terkena obstruksi paru. Dalam lingkungan kerja yang berdebu, masa 

kerja dapat mempengaruhi dan menurunkan kapasitas fungsi paru pada 

pekerja. Semakin lama seseorang bekerja maka semakin  banyak dia telah 

terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut. Pemaparan 

debu terhadap fungsi paru dalam waktu lama akan berpengaruh pada 

penurunan kapasitas vital paru berupa obstruktif dan restriktif, dengan 

demikian masa kerja yang lama menyebabkan penimbunan debu di paru yang 

bersifat akumulatif. Debu yang terhirup oleh tenaga kerja dapat 

mempengaruhi kapasitas fungsi paru.  

Prevalensi kejadian penyakit paru di dunia rata-rata berkisar 3-11% 

(GOLD, 2015). American Lung Association, (2015), menyebutkan, pada 

tahun 2013, di Amerika Serikat penyakit paru adalah penyebab utama 

kematian ketiga, dan lebih dari11 juta orang telah didiagnosis dengan 

penyakit paru. Menurut data penelitian dari Regional COPD Working Group 

yang dilakukan di 12 negara di Asia Pasifik rata-rata prevalensi penyakit paru 

6,3%, dengan yang terendah 3,5% di Hongkong dan Singapura, dan tertinggi 
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di Vietnam sebanyak 6,7%. Indonesia menunjukkan prevalensi sebanyak 

5,6% atau 4,8juta kasus untuk penyakit paru derajat sedang sampai berat. 

Berdasarkan data Riskesdas, (2013), prevalensi Penyakit Paru Obstruksi 

Kronis (PPOK) di Indonesia masing-masing 4,5 persen, 3,7 persen, dan 1,4 

per mil. Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) di Kalimantan Barat 

mencapai 3,5% dari jumlah penduduk yang ada. PPOK lebih tinggi pada laki-

laki dibanding perempuan. PPOK lebih tinggi di perdesaan dibanding 

perkotaan. 

Harington dan Gill, (2005), faktor yang berhubungan dengan kapasitas 

vital paru yang berubah-ubah akibat sejumlah faktor non pekerjaan. Variabel 

itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ukuran paru, etnik, tinggi badan, 

kebiasaan merokok, toleransi latihan, kekeliruan pengamat, kekeliruan alat, 

variasi diural dan suhu lingkungan sekitar. Selain itu usia juga turut 

mempengaruhi fungsi paru sebagaimana yang diungkapkan Suyono, (2001), 

semakin tua usia seseorang maka semakin besar kemungkinan terjadi 

penurunan fungsi paru. Kebiasaan merokok juga dapat menyebabkan fungsi 

paru, Usin 1999 dalam Trisnawati (2007) menyatakan, kebiasaan merokok 

dapat menimbulkan gangguan paru berupa bronchitis dan emfisema. Lebih 

lanjut Tambayong,  ( 2001) menyebutkan, kapasitas vital paru laki-laki 4,8 L 

dan pada perempuan 3,1 L yang artinya  bahwa pria memiliki kapasitas vital 

paru lebih besar dari pada wanita. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan (2003), tentang hubungan paparan 

debu kayu dengan keluhan subyektif saluran pernapasan dan gangguan 
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ventilasi paru pada tenaga kerja diketahui, tenaga kerja yang terpapar debu 

kayu mempunyai peluang 6,2 kali mengalami keluhan subyektif saluran 

pernapasan dan akan mengalami gangguan ventilasi paru sebesar 5 kali.  

Penelitian lain yang dilakukan Siti (2006) tentang faktor lain yang 

mempengaruhi penurunan kapasitas fungsi paru antara lain: umur, jenis 

kelamin, masa kerja, alat pelindung diri (masker), kondisi kesehatan, riwayat 

penyakit dan pekerjaan, kebiasaan merokok, olah raga, dan status gizi. 

Kondisi kualitas udara lingkungan kerja dapat ikut berperan dalam hal 

kesehatan kerja, sebagaimana yang diungkapkan Kuswana, (2014) pada 

penggilingan padi, paparan debu dapat menimbulkan berbagai penyakit akibat 

kerja yaitu gangguan fungsi paru. Bahaya debu bagi kesehatan bahwa debu 

merupakan bahan partikel (particulate matter) apabila masuk ke dalam organ 

pernapasan manusia maka dapat menimbulkan penyakit tenaga kerja 

khususnya berupa gangguan sistem pernapasan. 

Masa kerja dapat mempengaruhi gangguan fungsi paru, sebagaiamana 

penelitian yang dilakukan Simanjuntak, (2015), masa kerja mempengaruhi 

saluran pernapasan dan gangguan fungsi paru. Kadar debu merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi saluran pernapasan dan gangguan fungsi 

paru. Semakin tinggi konsentrasi partikel debu dalam udara, jumlah partikel 

yang mengendap di paru juga akan semakin banyak. 

Tingginya intensitas paparan debu pada pekerja penggilingan padi, 

maka tenaga kerja penggilingan padi sangat dianjurkan untuk memakai 

masker penutup mulut, namun pada kenyataannya para pekerja penggilingan 
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padi masih cukup banyak yang tidak menggunakan dengan alasan ketidak-

nyamanan, mengganggu pekerjaan dan merasa tidak perlu menggunakan, 

sehingga hanya sedikit pekerja yang ditemui menggunakan alat pelindung 

diri. Hasil penelitian Rikmiarif, dkk (2012) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara pemakaian alat pelindung pernapasan 

dengan tingkat kapasitas vital paru. 

Masa kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan gangguan 

fungsi paru sebagaimana penelitian Pratama (2009) menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna  antara masa kerja terhadap gangguan 

fungsi paru. Masa kerja berhubungan dengan terjadinya penurunan kapasitas 

fungsi paru sehingga dapat menimbulkan gangguan fungsi paru. Semakin 

lama masa kerja seseorang yang bekerja pada tempat yang mengandung debu 

maka semakin besar pula resiko mendapatkan paparan debu di lingkungan 

kerjanya yang akan berdampak terhadap kesehatan, terutama gangguan 

saluran pernapasan (Wardhana, dalam Wulandari, 2015). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun 2015 dan 

laporan seksi Bimdal Pemberantasan Penyakit Dinas Kabupaten Kubu Raya, 

tercatat jumlah kasus penyakit paru-paru sebanyak 801 kasus dengan angka 

insidens 78,18 per 100.000 penduduk. Data terakhir penduduk Desa Tanjung 

Saleh berjumlah 6.344 jiwa, dengan jumlah laki-laki  3.676  jiwa dan 

perempuan 2.668  jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.380. Masyarakat Desa 

Tanjung Saleh sebagian besar bermata pencaharian pertanian (87%), 

perkebunan dan perikanan (13%) yang berpola sederhana/tradisional. Rata-
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rata hasil pertanian berupa padi (gabah) perkepala rumah tangga pertahun 

sebanyak 5 ton, sehingga Desa Tanjung Saleh merupakan penghasil beras 

tertinggi di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap, sehingga 

banyak permintaan beras dari pedagang yang ada di Kota Pontianak berasal 

dari Desa Tanjung Saleh. Selain itu, untuk mempermudah memproduksi 

beras, sebagian masyarakat mendirikan pabrik penggilingan padi. 

Jumlah penggilingan padi yang berada di Desa Tanjung Saleh sebanyak 

11 perusahaan dan hanya 4 perusahaan yang memiliki izin. Rata-rata produksi 

petani padi per orang sebesar 5-7 ton / tahun. Dengan demikian dari jumlah 

petani yang ada rata-rata produksi padi sebesar 12.500.000/ton pertahun 

(Profil Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2015). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017 diperoleh informasi bahwa 

kadar debu lingkungan pabrik penggilingan padi telah melewati nilai ambang 

batas (NAB) yaitu sebesar 3 mg/m³ untuk olahan biji-bijian jenis gandum dan 

debu total (TSP) 4 mg/m³ (Permenaker, No. 13/X/2011). 

Survei awal yang dilakukan pada bulan Oktober 2017 terhadap 10 

orang pekerja di penggilingan padi dibantu oleh tenaga kesehatan dari 

Hiperkes Kota Pontianak, diperoleh hasil sebanyak 80% pekerja mempunyai 

keluhan kesehatan dan 20% pekerja tidak mempunyai keluhan kesehatan. 

Keluhan yang dirasakan pekerja berbeda-beda, di antaranya 55% pekerja 

mengalami gangguan pernafasan dan 25% mengalami batuk, flu, dan demam 

dan bahkan ada yang mengalami batuk darah.  
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Hasil pemeriksaan terhadap 10 pekerja di pabrik penggilingan padi 

menunjukkan bahwa kadar debu terhirup pada pekerja melebihi syarat yang 

ditentukan  sebanyak 9 pekerja atau 90% dan hanya 1 pekerja atau 10% yang 

terhirup debu masih dalam kategori memenuhi syarat yang ditentukan. 

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi produkstivitas kerja para pekerja yang 

pada akhirnya akan mengganggu organ vital paru.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kadar debu terhirup pada individu pekerja pabrik penggilingan padi di Desa 

Tanjung Saleh Kec. Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik sebuah rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: “faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar 

debu terhirup pada pekerja pabrik penggilingan padi di Desa Tanjung Saleh 

Kec. Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya” 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

I.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini  secara umum untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan dengan kadar debu terhirup pada pekerja 

pabrik penggilingan padi di Desa Tanjung Saleh Kec. Sui Kakap 

Kabupaten Kubu Raya. 
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I.3.2. Tujuan Khusus 

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui hubungan kadar debu lingkungan dengan kadar debu 

terhirup pada pekerja Pabrik Penggilingan Padi di Desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.  

2. Mengetahui hubungan masa kerja dengan kadar debu terhirup pada 

pekerja Pabrik Penggilingan Padi di Desa Tanjung Saleh 

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

3. Mengetahui hubungan lama kerja dengan kadar debu terhirup pada 

pekerja Pabrik Penggilingan Padi di Desa Tanjung Saleh 

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

4. Mengetahui hubungan kebiasaan menggunakan penutup mulut dan 

hidung dengan kadar debu terhirup pada pekerja Pabrik 

Penggilingan Padi di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai 

Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

5. Mengetahui hubungan jumlah produksi padi dengan kadar debu 

terhirup pada pekerja Pabrik Penggilingan Padi di Desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

 

I.4. Manfaat Penelitian   

I.4.1. Peneliti  

Dengan mengadakan penelitian ini, peneliti secara tidak langsung 

dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama dibangku 
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perkuliahan. Pengalaman yang diperoleh selama penelitian ini dapat 

menjadi masukan atau ilmu yang bermanfaat dan berharga untuk 

melakukan tugas di kemudian hari. 

I.4.2. Perusahaan  

Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

gambaran mengenai kadar debu terhirup pekerja dan diharapkan bisa 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesehatan kerja bagi 

tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. 

I.4.3. Tenaga Kerja  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi 

tenaga kerja mengenai faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru 

seperti paparan debu yang dapat mengganggu saluran  pernafasan, 

sehingga tenaga kerja dapat menerapkan upaya perlindungan diri untuk 

mencegah terjadinya penyakit akibat kerja serta meningkatkan upaya 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

I.4.4. Institusi Pendidikan  

Sebagai informasi atau masukan bagi akademik dalam kegiatan 

perkuliahan maupun penunjang bagi penelitian selanjutnya. 

 

I.5. Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 
Nama, Tahun, 

Insitusi 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan 

Destiyanto 

Bayu Indrasto. 

2017. Fakultas 

Hubungan 

Pengetahuan 

Tentang Risiko 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

Tidak ada hubungan 

antara pengetahuan 

dengan gejala sakit 

Penelitian ini 

hanya 

menghubungkan 
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Ilmu Kesehatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Paparan Debu 

Dan Perilaku 

Pencegahan 

Dengan Gejala 

Sakit Mata  Pada 

Pekerja  

hubungan 

pengetahuan 

tentang risiko 

paparan debu dan 

perilaku 

pencegahan 

dengan gejala 

sakit mata pada 

pekerja industri 

rumah tangga 

mebel di 

Kecamatan 

Ngemplak 

Boyolali. 

kuantitatif 

analitik dengan 

rancangan 

cross sectional 

mata pada pekerja 

industri Mebel. 

Semakin tinggi 

pengetahuan 

seseorang belum 

tentu mempunyai 

perilaku yang aman 

dalam bekerja (p > 

0,05) dan ada 

hubungan perilaku 

dengan gejala sakit 

mata (p < 0,05). 

pengetahuan 

resiko paparan 

debu. 

Sedangkan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

menghubungkan 

pengetahuan 

resiko paparan 

debu, kadar 

debu dan 

pemakaian 

masker dengan 

keluhan sistem 

pernapasan 

Kiki Mayasari, 

2011, Fakultas 

Kesehatan 

Masyarakat 

Universitas 

Sumatera Utara 

Medan 

Pengukuran 

Kadar Debu Dan 

Perilaku Pekerja 

Serta Keluhan 

Kesehatan Di 

Tempat 

Pertukangan 

Kayu  

Tujuan penelitian 

untuk mengetahui 

kadar debu dan 

perilaku pekerja 

serta keluhan 

kesehatan di 

tempat 

pertukangan kayu 

Desa Tembung 

Kecamatan Percut 

Sei Tuan. 

Jenis penelitian 

ini adalah 

deskriptif 

dengan 

rancangan 

cross sectional 

study 

Sebagian besar 

tingkat pengetahuan 

(55,6%), sikap 

(66,7%) dan 

tindakan (55,6%) 

pekerja pada 

kategori baik. 

Sebanyak 26 orang 

(72,8%) bekerja di 

ruangan dengan 

kadar debu di atas 

baku mutu (≥ 0,15 

mg/m³). Semua 

pekerja mengalami 

keluhan kesehatan, 

dimana jenis 

keluhan kesehatan 

yang dialami oleh 

pekerja adalah 

batuk /sesak dada 

(83,2%), gatal-gatal 

kulit (13,9%), dan 

iritasi mata/mata 

merah (2,8%). 

Penelitian ini 

hanya 

mengukur kadar 

debu, perilaku 

sehat dan 

keluhan 

kesehatan. 

Sedangkan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

menghubungkan 

pengetahuan 

resiko paparan 

debu, kadar 

debu dan 

pemakaian 

masker dengan 

keluhan sistem 

pernapasan 

Siti Yulaeka, 

2007. Program 

Pascasarjana 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

Paparan Debu 

Terhirup Dan 

Gangguan 

Fungsi  Paru 

Pada Pekerja 

Industri Batu 

Kapur   

Tujuan penelitian 

ini adalah 

mengetahui 

hubungan 

paparan debu 

terhirup dengan 

gangguan fungsi 

paru pada pekerja 

industri batu 

kapur di Desa 

Mrisi Kecamatan 

Tanggungharjo 

Kabupaten 

Grobogan. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

dengan desain 

cross sectional 

Hasil penelitian 

menemukan bahwa 

paparan debu 

terhirup mempunyai 

hubungan yang 

bermakna dengan 

terjadinya gangguan 

fungsi paru (nilai p 

= 0,02 dan OR = 

5,833 CI 95 % 

(1,865 – 18,245) 

serta probabilitas 

terjadinya gangguan 

fungsi paru bagi 

responden yang 

bekerja di tempat 

Penelitian ini 

hanya 

mengukur 

paparan debu 

terhirup dan 

gangguan 

gangguan fungsi 

paru. Sedangkan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

menghubungkan 

pengetahuan 

resiko paparan 

debu, kadar 

debu dan 

pemakaian 
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kerja dengan 

konsentrasi debu 

terhirup  di atas 

NAB 3 mg/m3 

adalah 68,6 %. 

Sebagai issu utama 

dari penelitian ini 

adalah pekerja 

wanita lebih banyak 

yang terpapar debu, 

status gizi normal 

dan penggunaan 

APD mempunyai 

hubungan yang 

bermakna dengan 

terjadinya gangguan 

fungsi paru. 

masker dengan 

keluhan sistem 

pernapasan 

Rizky 

Katherine, 

2015. FKM 

Universitas 

Hasanuddin 

Hubungan 

Paparan Debu 

Dengan 

Kapasitas Fungsi 

Paru Pekerja 

Penggilingan 

Padi  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

hubungan antara 

kadar debu, umur, 

masa kerja, 

kebiasaan 

merokok, dan 

penggunaan APD 

(masker) dengan 

kapasitas fungsi 

paru pada pekerja 

penggilingan padi 

di Kelurahan 

Uluale 

Kecamatan 

Watang Pulu 

Kabupaten Sidrap 

Desain 

penelitian ini 

adalah cross 

sectional 

Variabel kadar 

debu, umur, masa 

kerja, kebiasaan 

merokok, dan 

penggunaan masker 

mempunyai 

hubungan yang 

bermakna dengan 

kejadian penurunan 

fungsi paru. 

Penelitian ini 

hanya 

mengukur 

paparan debu 

dan gangguan 

gangguan fungsi 

paru. Sedangkan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

menghubungkan 

pengetahuan 

resiko paparan 

debu, kadar 

debu dan 

pemakaian 

masker dengan 

keluhan sistem 

pernapasan 

 

 

 

 

 


