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MOTTO 

 

 

 

 

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 

(dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 

kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap ” 

(Terjemahan Surat Al-Insyiroh : 6-8) * 

 

 

 

 

“ Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum, 

kecuali dia sendiri yang berusaha mengubahnya ” 

(Terjemahan Surat Arra’du Ayat 11) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Departemen Agama Republik Indonesia. 1991. Al Qur'an dan Terjemahannya.  

Jakarta : PT Sari Agung. 
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The Effect of Coal Dust Exposure on Lung Physiology Disturbance of Contract Workers 

of Coal Handling Section at PT PJB Development Unit Paiton 

 

Cyntia Galuh Puspita 

 

Department of Environmental and Occupational Safety Health, 

Faculty of Public Health, Jember University 

 

 

ABSTRACT 

 

Coal dust is material that formed coal powder, which is derived from the crushing of 

coal when it occurred processing (breaking, blending, transporting, weathering). The 

effect of coal dust is not good for health especially for workers in dusty areas. 

Therefore, if the workers was not given with respiratory protective equipment will result 

in more fatal to their health. The objective of this research was to analyze the effect of 

coal dust exposure on lung physiology disturbance of contract workers of coal handling 

section at PT PJB development unit paiton. This research was analytical-observational 

by cross sectional approach. The population in the research was all contract 

workerswho worked in the coal handling section and the sample size was 51 

respondents. Logistic Regression test was used to identify the effect of coal dust 

exposure on lung phisyology disturbance, that was supported by SPSS version 11.5. 

Statistical analysis showed that there was no effect of coal dust exposure on lung 

physiology (p=0,558). Based on the research result, it was suggested for companies to 

conduct routine health test at least once a year, providing a suitable mask for dusty 

regions of a mask made of filter material, and for workers should perform regular 

sports activities to keep the lung physiology to stay well. 

 

 

Keywords : coal dust, lung physiology, contract workers, coal handling section.   
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RINGKASAN 

 

Pengaruh Paparan Debu Batubara Terhadap Gangguan Faal Paru Pada Pekerja 

Kontrak Bagian Coal Handling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton ; Cyntia Galuh 

Puspita; 062110101051; 2011; 71 halaman; Bagian Kesehatan Lingkungan dan 

Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 

 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memegang peranan utama dalam 

proses pembangunan industri. Oleh karena itu peranan sumber daya manusia perlu 

mendapat     perhatian   khusus   baik    kemampuan,  keselamatan,   maupun   kesehatan  

kerjanya.  Resiko  bahaya  yang  dihadapi  oleh  tenaga  kerja  adalah bahaya kecelakaan  

dan  penyakit  akibat  kerja,  akibat kombinasi  dari  berbagai  faktor  yaitu  tenaga kerja 

dan lingkungan kerja. Diantara gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja, debu 

merupakan salah satu sumber gangguan yang tak dapat di abaikan. Dalam kondisi 

tertentu,     debu     merupakan    bahaya     yang     dapat   menyebabkan     pengurangan  

kenyamanan kerja, gangguan penglihatan, gangguan fungsi faal paru, bahkan dapat 

menimbulkan  keracunan   umum. PT   PJB   Unit   Pembangkitan   Paiton  Probolinggo 

 adalah salah satu industri  besar   yang  berada di  Jawa  Timur  yang  merupakan  salah 

 satu pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan tenaga uap. Dalam proses 

produksinya PT PJB Unit Pembangkitan Paiton menggunakan mesin-mesin produksi 

dan   bahan   baku   maupun  hasil   produksi yang   berpotensi   sebagai sumber  bahaya  

seperti batubara. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan kontrak, sebesar  

50%    responden   memiki     jenis    keluhan  pernafasan   berupa  batuk    kering,  35% 

 responden mengeluh sesak nafas, dan 15% responden  mengeluh banyak dahak. 

Kebanyakan pekerja yang mengeluhkan gejala-gejala di atas  berada di tempat kerja. 

Dari hal tersebut, melalui karya akademik ini, penulis mengangkat permasalahan 

tersebut dengan judul :  Pengaruh  paparan  debu  batubara terhadap gangguan faal paru 



x 
 

pada pekerja kontrak bagian coal handling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh debu batubara terhadap 

gangguan faal paru di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton khususnya untuk pegawai 

kontrak. 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional. Penelitian analitik 

karena bertujuan untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat serta 

menggunakan analisis yang ditujukan untuk menguji hipotesis-hipotesis dan 

mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan (Nazir, 2003). 

Sedangkan disebut sebagai observasional karena dalam penelitian ini memungkinkan 

keadaan ikut berperan serta di dalamnya, dengan demikian peneliti hanya melakukan 

pengukuran-pengukuran saja tanpa memberikan perlakuan atau intervensi (Beaglehole, 

1997). Berdasarkan waktu pelaksanaannya, penelitian ini bersifat Cross Sectional. 

Pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara untuk mengetahui karakteristik 

responden, kuesioner dan faktor gangguan fungsi paru. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pekerja kontrak di bagian Coal Handling PT PJB Unit Pembangkitan 

Paiton Kabupaten Probolinggo yang berjumlah 59 orang, dengan besar sampel dalam 

penelitian ini adalah 51. Teknik pengambilan sampel menggunakan cara simple random 

sampling yang setiap anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

diseleksi sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan untuk menginterpretasikan 

data yang diperoleh adalah dengan menggunakan analisis regresi logistik menggunakan 

bantuan software komputer spss version 11,5. Berdasarkan uji statistic dengan ketetapan 

α (=0,05) menunjukan bahwa tidak ada pengaruh antara paparan debu batubara terhadap 

gangguan faal paru pekerja kontrak (p=0,558). 

Disarankan bagi perusahaan untuk mengadakan tes kesehatan rutin minimal 

setahun sekali, memberikan masker yang sesuai untuk daerah berdebu yaitu masker 

yang terbuat dari bahan filter, sedangkan untuk para pekerja sebaiknya melakukan 

kegiatan olahraga rutin untuk menjaga faal paru agar tetap baik. 

x 



xi 
 

 

 

 

PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Paparan Debu Batubara Terhadap Gangguan Faal Paru Pada Pekerja Kontrak 

Bagian Coal Handling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton”. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan 

dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Maka dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan pengghargaan yang tidak 

terhingga kepada ibu Anita Dewi P.S. S.KM., M.Sc., selaku pembimbing utama dan 

bapak Dr. Isa Ma’rufi S.KM., M.Kes, selaku pembimbing anggota, yang telah 

memberikan motivasi, bimbingan, saran dan arahan, sehingga skripsi ini dapat tersusun 

dengan baik. 

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih dan 

penghargaan yang tidak terhingga kepada: 

1. Drs. Husni Abdul Gani, M.S., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jember;   

2. Khoiron S.KM., M.Sc, selaku Ketua Bagian Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan 

Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember terima kasih 

atas segala petunjuk , bimbingan dan arahan yang telah diberikan; 

3. Drs Hadi Prayitno, M.Kes selaku ketua penguji terima kasih atas segala petunjuk, 

bimbingan dan arahan yang telah diberikan; 

4. Irma Prasetyowati, S.KM,. M.Kes selaku Anggota Penguji II, terima kasih banyak 

atas waktu, saran dan masukan yang telah diberikan; 



xii 
 

5. Seluruh Tenaga Kerja kontrak bagian coal handling di PT. PJB Unit Pembangkitan 

Paiton  yang telah memberikan kesempatan dalam pengambilan data primer untuk 

penelitian ini; 

6. Semua teman-temanku angkatan 2006 dan teman – teman peminatan K3, terima 

kasih buat dukungan, semangat, senyuman, perhatian dan kenangan manis yang tak 

akan pernah kulupakan…. Kompak selalu;  

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran membangun dari 

semua pihak yang membaca demi kesempurnaan skripsi ini dan apabila ada kata-kata 

yang kurang berkenan bagi pembaca baik disengaja atau tidak disengaja, penulis mohon 

maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi 

kita semua di masa yang akan datang. Atas perhatian dan dukungannya, penulis 

mengucapkan terima kasih. 

 

 

Jember, November  2011            Penulis 

xii 



xiii 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN SAMPUL ...................................................................................  .. i 

HALAMAN JUDUL .......................................................................................  .. ii 

PERSEMBAHAN ...........................................................................................  . iii 

MOTTO ...........................................................................................................  . iv 

PERNYATAAN ..............................................................................................  .. v 

PEMBIMBINGAN ..........................................................................................  . vi 

HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................  . vii 

ABSTRACT .....................................................................................................  viii 

RINGKASAN ..................................................................................................  . ix 

PRAKATA .......................................................................................................  . xi 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  xiii 

DAFTAR TABEL ...........................................................................................  xvii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................  xix 

BAB 1. PENDAHULUAN ..............................................................................  .. 1 

1.1 Latar Belakang ................................................................................  .. 1 

1.2 Rumusan Masalah ...........................................................................  .. 6 

1.3 Tujuan ..............................................................................................  .. 6 

       1.1.1Tujuan Umum ..........................................................................  .. 6 

       1.1.2 Tujuan Khusus .........................................................................  .. 6 

1.4 Manfaat penelitian ..........................................................................  .. 7 

1.4.1 Manfaat Teoritis ......................................................................  .. 7 

 



xiv 
 

 

1.4.2 Manfaat Praktis .......................................................................  .. 7 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................  .. 8 

2.1 Masa Kerja .......................................................................................  .. 8 

2.2 Alat Pelindung Pernafasan .............................................................  .. 9 

    2.2.1 Jenis Alat Pelindung Pernafasan ...........................................  . 10 

2.3 Debu ..................................................................................................  . 14 

 2.3.1 Macam-macam Debu ............................................................  . 15 

 2.3.2 Ambang Batas Debu .............................................................  . 16 

 2.3.3 Dampak Pencemaran Debu Terhadap Kesehatan Pernafasan 16 

2.4 Debu Batubara .................................................................................  . 18 

 2.4.1 Definisi Debu Batubara .........................................................  . 18 

 2.4.2 Sifat dan Karakteristik Batubara ...........................................  . 19 

 2.4.2 Pembentukan Debu Batubara ................................................  . 24 

 2.4.3 Akumulasi Debu Batubara ....................................................  . 24 

 2.4.4 Penyakit Paru Kerja yang Disebabkan oleh Batubara ..........  . 25 

2.5 Anatomi dan Fisiologi Pernafasan Manusia .................................  . 26 

 2.5.1 Anatomi Pernafasan Manusia ...............................................  . 26 

 2.5.2 Fisiologi Pernafasan ..............................................................  . 29 

 2.5.3 Patofisiologi ..........................................................................  . 30 

 2.5.4 Pemeriksaan Kapasitas Faal Paru .........................................  . 30 

 2.5.5 Gangguan Faal Paru ..............................................................  . 33 

2.6 Faktor yang Berhubungan Dengan Gangguan Faal Paru ..........  . 35 

2.7 Kerangka Konsep ............................................................................  . 41 

2.8 Hipotesis ...........................................................................................  . 42 

BAB 3. METODE PENELITIAN ..................................................................  . 43 

 3.1 Jenis Penelitian ................................................................................  . 43 

  

xiv 



xv 
 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................  . 43 

 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....................................................  . 44 

  3.3.1 Populasi .................................................................................  . 44 

  3.3.2 Sampel ...................................................................................  . 44 

 3.4 Variabel dan Definisi Operasional .................................................  . 46 

  3.4.1 Variabel Penelitian ................................................................  . 47 

  3.4.2 Definisi Operasional .............................................................  . 47 

 3.5 Data dan Sumber Data ....................................................................  . 49 

 3.6 Teknik dan Pengumpulan Data .....................................................  . 50 

  3.6.1 Teknik Pengumpulan Data ....................................................  . 50 

  3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data ...............................................  . 52 

 3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data .............................................  . 52 

  3.7.1 Teknik Penyajian Data ..........................................................  . 52 

  3.7.2 Analisis Data .........................................................................  . 53 

 3.8 Alur Penelitian .................................................................................  . 56 

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................  . 58 

4.1 Faktor Individu Pekerja Kontrak PT PJB Unit Pembangkitan  

 Paiton ...............................................................................................  . 58 

 4.1.1 Usia Responden .......................................................................  . 58 

 4.1.2 Kebiasaan Merokok .................................................................  . 58 

 4.1.3 Kebiasaan Olahraga .................................................................  . 59 

 4.1.4 Status Gizi ...............................................................................  . 59 

 4.1.5 Lama Paparan ..........................................................................  . 59 

 4.1.6 Alat Pelindung Pernafasan ......................................................  . 60 

 4.1.7 Masa Kerja ..............................................................................  . 60 

4.2 Analisis Faal Paru Pekerja Kontrak PT PJB Unit Pembangkitan  

      Paiton  ...............................................................................................   60 

xv 



xvi 
 

4.3  Analisis Paparan Polutan Debu Batubara Area Coal Handling  

       Terhadap Gangguan Faal Paru Pekerja kontrak PT PJB Unit 

Pembangkitan Paiton .....................................................................  . 62 

4.4 Analisis Faktor Resiko yang Berhubungan Dengan Terjadinya 

      Gangguan Paru Akibat Paparan Debu Batubara ........................  . 68 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................  . 78 

 5.1 Kesimpulan ........................................................................................  . 78 

 5.2 Saran ..................................................................................................  . 78 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  . 80 

LAMPIRAN ....................................................................................................  . 84 

 

 

xvi 



xvii 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

Tabel 2.1  Klasifikasi Penelian Paru……………………………………………… 33 

Tabel 2.2 Batas Ambang Indeks Massa Tubuh………………………………… 37 

Tabel 3.1 Variabel penelitian, Definisi Operasional, Skala Data dan Kategori 

Penelitian……………………………………………………………… 

47 

Tabel 3.2 Data Primer dan Sumber Data Primer……………………………….. 49 

Tabel 3.3 Data Sekunder dan Sumber Data Sekunder…………………………. 50 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia…………………………….. 58 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Kebiasaan Merokok…… 58 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Kebiasaan Olahraga…… 59 

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi………………………. 59 

Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja…………………….. 60 

Tabel 4.6 Distribusi Hasil Pemeriksaan Faal Paru pada Pekerja Kontrak…….. 62 

Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Kadar Debu di Area Coal Handling……………. 64 

Tabel 4.8 Hasil Tabulasi Silang Paparan Debu Batubara Terhadap Gangguan Faal 

Paru ……………………………………………………………… 

64 

Tabel 4.9  Hasil Tabulasi Silang Kebiasan Merokok Terhadap Gangguan Faal Paru 

…………………………………………………………………… 

64 

Tabel 4.10 Hasil Tabulasi Silang Masa Kerja Terhadap Gangguan Faal Paru….. 70 

Tabel 4.11 Hasil Tabulasi Silang Usia Terhadap Gangguan Faal Paru………….. 72 

Tabel 4.12 Hasil Tabulasi Silang Kebiasaan Pemakaian Alat Pelindung Pernafasan 

dengan Gangguan Faal Paru…………………………………………. 

73 

Tabel 4.13 Hasil Tabulasi Silang Status Gizi terhadap Gangguan Faal Paru…… 74 

Tabel 4.14 Hasil Tabulasi Silang Kebiasaan Olahraga terhadap Gangguan Faal 

Paru…………………………………………………………………… 

75 



xviii 
 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 2.1 Respirator Sekali Pakai ......................................................................  11 

Gambar 2.2 Respirator Separuh Masker ................................................................  11 

Gambar 2.3 Respirator Seluruh Muka ...................................................................  12 

Gambar 2.4 Respirator Berdaya .............................................................................  12 

Gambar 2.5 Respirator Topeng Muka Berdaya .....................................................  13 

Gambar 2.6 Sistem Pernafasan ..............................................................................  29 

Gambar 2.7 Spirometer ..........................................................................................  31 

Gambar 4.1 Efek Kesehatan yang Ditimbulkan oleh Debu ...................................  66 

 

 

 

 



xix 
 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Halaman 

Lampiran A. Ijin Penelitian ...................................................................................  84 

Lampiran B. Inform Consent .................................................................................  85 

Lampiran C. Kuesioner Penelitian .........................................................................  86 

Lampiran D. Hasil Uji Statistik .............................................................................  91 

Lampiran E. Rekapitulasi Hasil Penelitian ............................................................  105 

Lampiran F. Hasil Uji Debu oleh UPT K3 Surabaya ............................................  108 

Lampiran G. Gambaran Tempat Penelitian ...........................................................  111 

Lampiran H. Dokumentasi Hasil Penelitian ..........................................................  116 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 1  

 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memegang peranan utama 

dalam proses pembangunan industri. Oleh karena itu peranan sumber daya manusia 

perlu mendapat perhatian khusus baik kemampuan, keselamatan, maupun kesehatan 

kerjanya. Resiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja, akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu tenaga kerja 

dan lingkungan kerja. Tujuan kesehatan kerja adalah sarana untuk meningkatkan 

produktivitas kerja melalui peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja. Langkah 

yang diambil mencakup pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Pembinaan lingkungan kerja yang memenuhi syarat kesehatan, penyelenggaraan 

upaya kesehatan tenaga kerja dan pengaturan syarat-syarat kesehatan bagi pekerja 

(Mukono, 2008). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan tenaga 

kerja yaitu dengan pegendalian bahaya-bahaya lingkungan kerja baik secara fisik 

maupun kimia, sehingga dapat tercipta lingkungan kerja yang sehat, aman, dan 

nyaman. Diantara gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja, debu merupakan 

salah satu sumber gangguan yang tak dapat di abaikan. Dalam kondisi tertentu, debu 

merupakan bahaya yang dapat menyebabkan pengurangan kenyamanan kerja, 

gangguan penglihatan, gangguan fungsi faal paru, bahkan dapat menimbulkan 

keracunan umum. Debu juga dapat menyebabkan kerusakan paru  dan fibrosis bila 

terinhalasi selama bekerja dan terus menerus. Bila alveoli mengeras akibatnya 

mengurangi elastisitas dalam menampung volume udara sehingga kemampuan 

mengikat oksigen menurun (Depkes RI, 2003) 
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Di daerah industri banyak beroperasi berbagai pabrik seperti kimia, semen, 

kayu listrik, pembangkit listrik maupun yang lainnya. Kegiatan industri tersebut 

potensial dalam menghasilkan bahan pencemar udara. Bahan pencemar udara yang 

dapat dikeluarkan oleh industri maupun pembangkit listrik antara lain partikel debu, 

gas SO2 (sulfur dioksida), gas NO2 (nitrogen dioksida), gas CO (carbon monoksida), 

gas NH3 (ammonia) dan gas HC (hidro carbon). 

Hasil penelitian Antarudin (2003) menyatakan bahwa debu merupakan salah 

satu komponen yang menurunkan kualitas udara. Akibat terpapar debu, kenikmatan 

kerja akan terganggu dan lambat laun dapat pula menimbulkan gangguan fungsi 

paru. Gangguan pernapasan akibat inhalasi debu dipengaruhi beberapa faktor, antara 

lain faktor debu itu sendiri, yaitu ukuran partikel, bentuk, daya larut, konsentrasi, 

sifat kimiawi, lama pajanan, dan faktor individu berupa mekanisme pertahanan 

tubuh. Ketika bernapas, udara yang mengandung debu masuk ke dalam paru-paru. 

Tidak semua debu dapat menimbun di dalam jaringan paru-paru, karena tergantung 

besar ukuran debu tersebut. Debu-debu yang berukuran 5-10 mikron akan ditahan 

oleh jalan napas bagian atas, sedangkan yang berukuran 3-5 mikron ditahan dibagian 

tengah jalan napas. Partikel-partikel yang berukuran 1-3 mikron akan ditempatkan 

langsung dipermukaan jaringan dalam paru-paru. 

Hasil penelitian Ferreira tahun 2008  menyatakan bahwa debu yang terhirup 

termasuk terutama debu batubara dalam jumlah yang berlebihan oleh saluran 

pernapasan, menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan dan rasa tidak nyaman 

pada saat bekerja. Paparan yang tinggi dengan inhalasi dapat mengakibatkan 

gangguan pada paru yang bersifat temporer disertai dengan batuk, perasaan tidak 

nyaman, susah bernapas, napas pendek dan lama kelamaan dapat berakibat fatal. 

Data dari Amerika Serikat dalam penelitian Antao (2005) , menyebutkan bahwa 20% 

sampai 45% pekerja mengalami penyakit paru akibat bekerja di daerah penambangna 

batubara dalam bentuk batuk berdahak dan asma. Di Amerika Serikat terdapat 
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400.000 sampai 3 juta pekerja menderita penyakit paru akibat kerja. Di sebagian 

daerah Jepang bahkan dilaporkan 15% kasus asma adalah asma kerja. Di Indonesia, 

penyakit atau gangguan paru akibat kerja yang disebabkan oleh debu diperkirakan 

cukup banyak, meskipun data yang ada masih kurang.  

Dari hasil penelitian Aydin (2010) tentang prevalensi kelainan toraks dan 

penurunan faal paru pekerja di lingkungan tambang batubara di turki dengan sampel 

usia rata-rata 45 tahun dengan rentan 30-50 tahun menunjukkan bahwa masa kerja 

rata-rata 10 tahun dengan rentan 20-30 tahun prevalensi merokok sebesar 65%, 

kelainan klinis sebesar 5%, terdiri dari batuk kronik 1%, sesak nafas 2,3%, asma 

0,7%, prevalensi kelainan faal paru sebesar 26,7% terdiri dari 7,32% kelaian restriksi 

dan 19,4% kelainan obstruksi, kelainan foto torak ditemukan sebesar 9,4% yang 

terdiri dari 4,8% di daerah dengan kadar debu lebih dari NAB dan 10% di daerah 

kurang dari NAB.  

Gangguan faal paru tidak hanya disebabkan oleh kadar debu yang tinggi saja, 

melainkan juga dipengaruhi oleh karakteristik yang terdapat pada individu pekerja 

seperti usia, masa kerja, pemakaian alat pelindung diri, riwayat merokok dan riwayat 

penyakit. Usia merupakan salah satu karakteristik yang mempunyai resiko tinggi 

terhadap gangguan faal paru terutama yang berusia 40 tahun keatas, dimana volume 

ekspirasi paksa 1 menit (VEP1) berada dalam besaran sistomatik yakni 1-1,5 L dan 

kualitas paru dapat memburuk dengan cepat. Masa kerja penting diketahui untuk 

melihat lamanya seseorang telah terpajan dengan bahan kimia. Hasil penelitian 

Yulaeka (2007) mengemukakan beberapa orang yang terpajan dengan debu dalam 

waktu lama dan konsentrasi yang sama akan menunjukkan akibat yang berbeda, hal 

ini disebabkan mekanisme pembersihan debu dan perbedaan cara bernapas bagi 

masing-masing orang berbeda.  

Menurut Tulus (1992) masa kerja dapat mempengaruhi tenaga kerja baik 

positif maupun negatif. Masa kerja akan memberikan pengaruh positif kepada tenaga 
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kerja bila dengan lamanya seseorang bekerja maka dia akan semakin berpengalaman 

dalam melakukan tugasnya. Sebaliknya akan memberikan pengaruh negatif apabila 

semakin lamanya seseorang bekerja maka akan menimbulkan kebosanan. Sedangkan 

pada Suma’mur (2009) semakin lama seseorang dalam bekerja maka semakin 

banyak dia telah terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut. 

PT PJB Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo adalah salah satu industri 

besar yang berada di Jawa Timur yang merupakan salah satu pembangkitan tenaga 

listrik yang menggunakan tenaga uap. Dalam proses produksinya PT PJB Unit 

Pembangkitan Paiton menggunakan mesin-mesin produksi dan bahan baku maupun 

hasil produksi yang berpotensi sebagai sumber bahaya. PT PJB Unit Pembangkitan 

Paiton dipilih sebagai tempat penelitian karena telah memperoleh sertifikasi OHSAS 

18001:2007 dan sertifikasi dan program unggulan lain sehingga segala aspek yang 

berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja tentu telah menjadi perhatian 

di industri  tersebut.  

Dari data laporan hasil pengujian debu di bagian coal handling diketahui 

bahwa partikel debu batubara yang berada di wilayah tersebut yang diukur oleh Balai 

DISNAKERTRANS Unit Pelaksana Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UPT 

K3) dari tahun 2008 hingga triwulan IV tahun 2010 mengalami kenaikan tiap tahun 

sebesar 45%. Komponen utama dari abu batubara (fly ash) yang berasal dari  

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah Silika (SiO2), Alumina (Al2O3) dan 

Besi Oksida (Fe2O3), sisanya adalah Karbon, Kalsium, Magnesium dan Belerang. 

Batubara yang digunakan oleh PT PJB UP Paiton adalah batubara jenis bituminous 

yang mengandung Karbon 82,0%, Hidrogen 5,0%, Oksigen 12,2%, Nitrogen 1% dan 

senyawa-senyawa ini merupakan unsur dari bahan pencemar udara yang dapat 

menggangu kesehatan dari pekerja-pekerja kontrak yang berada di PT PJB UP 

Paiton. 
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Dari wawancara terdahulu pada pekerja kontrak area coal handling mereka 

bekerja rata-rata dengan masa kerja lebih dari 2 tahun dimana masa gangguan fungsi 

paru akan muncul ketika orang tersebut terpapar oleh debu batubara selama lebih 

dari 2 tahun dan akan menjadi resiko yang besar apabila pekerja berusia lebih dari 30 

tahun. Pengendalian yang telah dilakukan oleh PT PJB untuk mengantisipasi 

timbulnya penyakit tersebut adalah pengendalian terhadap sumbernya yaitu debu 

batubara isolasi pada tempat kerja dan istirahat karyawan supaya tidak terganggu 

debu batubara, yaitu dengan sistem ventilasi lokal berupa Air Conditioner pada ruang 

control dan ruang operator ship unloader. Akan tetapi pada peralatan kerja, seperti 

alat berat (bulldozer) terdapat beberapa alat berat (bulldozer) yang tidak 

menggunakan Air Conditoner sehingga saat beroperasi pintu atau jendela dalam 

keadaan terbuka. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah paparan debu batubara dan 

risiko kelainan faal paru bagi operator alat berat. Pencegahan terhadap transmisi 

dilakukan pemakaian metode basah yaitu melengkapi Water Sprayer, dengan alat 

yaitu penutup pada bagian tepi conveyor. Dua metode ini telah diterapkan pada 

batubara yang sedang dalam proses pengiriman untuk produksi tidak tertiup angin 

dan menimbulkan debu. Pengendalian yang terakhir adalah pada tenaga kerja atau 

pekerja kontrak yaitu pemberian alat pelindung pernafasan berupa masker namun 

masker yang diberikan hanya berupa masker kasa yang tidak seharusnya digunakan 

untuk penyaring debu batubara.   

Bahaya dari debu batubara bagi pekerja apabila terpapar dalam waktu lama 

dan tanpa perlindungan adalah Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 

atau yang sering disebut penyakit paru kronik obstruktif yang dapat dihubungkan 

dengan 2 penyakit yaitu chronic bronchitis dan emfisema. Gejala-gejala yang dapat 

ditemukan yaitu sesak nafas dan batuk kering pada pekerja sesuai dengan wawancara 

pendahuluan yang telah dilakukan terhadap pekerja. Dari hasil wawancara dengan 

beberapa karyawan kontrak, sebesar 50% responden memiki jenis keluhan 
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pernafasan berupa batuk kering, 35% responden mengeluh sesak nafas, dan 15% 

responden  mengeluh banyak dahak. Kebanyakan pekerja yang mengeluhkan gejala-

gejala di atas  berada di tempat kerja. Oleh karena itu, hendaknya dilakukan 

penelitian tentang efek debu batubara pada pekerja kontrak bagian coal handling PT 

PJB UP Paiton sebagai usaha untuk mencegah terjadinya penyakit paru akibat debu 

batubara pada karyawan kontrak PT. PJB Unit Pembangkitan Paiton. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu “Adakah pengaruh paparan debu batubara 

terhadap gangguan faal paru pada pekerja kontrak bagian coal handling PT PJB Unit 

Pembangkitan Paiton ?” 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh paparan debu 

batubara terhadap gangguan faal paru pada pekerja kontrak bagian coal handling PT 

PJB Unit Pembangkitan Paiton. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan faktor individu pekerja kontrak PT PJB Unit Pembangkitan 

Paiton yang terdiri dari usia, kebiasaan merokok, kebiasaan olah raga, status 

gizi, lama paparan, pemakaian alat pelindung pernafasan, dan masa kerja. 

b. Menganalisis faal paru pekerja. 

c. Menganalisis pengaruh  paparan polutan debu batubara terhadap gangguan 

faal paru pekerja. 
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d. Menganalisis faktor resiko yang berhubungan dengan terjadinya gangguan 

paru akibat paparan debu batubara seperti kebiasaan merokok, masa kerja, 

usia, penggunaan alat pelindung pernafasan, status gizi, kebiasaan olah raga. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan kerja khususnya 

untuk industri yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik yang memakai batu 

bara sebagai bahan bakar dengan resiko yang membahayakan bagi pekerja apabila 

tanpa penanganan yang jelas. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang gambaran hubungan 

antara masa kerja dan penggunaan alat pelindung pernafasan dari pekerja yang 

berguna dalam bidang penyehatan kerja bagi pihak penyedia tenaga kerja baik bagi 

karyawan tetap maupun karyawan kontrak. 



 

 1  

 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Masa Kerja 

Debu yang terhirup dalam konsentrasi dan jangka waktu yang cukup lama 

akan membahayakan. Akibat penghirupan debu, yang langsung akan kita rasakan 

adalah sesak, bersin, dan batuk karena adanya gangguan pada saluran pernafasan. 

Paparan debu untuk beberapa tahun pada kadar yang rendah tetapi diatas batas limit 

paparan, menunjukkan efek toksik yang jelas. 

Setiap kegiatan industri selalu menggunakan teknologi, baik teknologi yang 

sudah canggih ataupun sederhana. Efek samping penggunaan teknologi dapat 

mengganggu tatanan kehidupan dan lingkungan hidup, khususnya penggunaan 

teknologi yag dapat berdampak negatif pada tenaga kerja. Pekerja yang berada pada 

lingkungan kerja dengan kadar debu tinggi dalam waktu lama memiliki risiko tinggi 

terkena obstruksi paru.(Wardana, 2001). 

Menurut Suma’mur (2009) semakin lama seseorang dalam bekerja maka 

semakin banyak dia telah terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja 

tersebut. Masa kerja menunjukan suatu masa berlangsungnya kegiatan seseorang 

dalam waktu tertentu. Seseorang yang bekerja di lingkungan industri yang 

menghasilkan debu akan memiliki risiko gangguan kesehatan. Makin lama seseorang 

bekerja pada tempat yang mengandung debu akan makin tinggi risiko terkena 

gangguan kesehatan terutama saluran pernafasan.  

Masa kerja merupakan kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di 

suatu tempat. Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja (pada suatu 

kantor, badan dan sebagainya).  Masa kerja dapat mempengaruhi tenaga kerja baik 

positif maupun negatif. Akan memberikan pengaruh positif kepada tenaga kerja bila 

8 
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dengan lamanya seseorang bekerja maka dia akan semakin berpengalaman dalam 

melakukan tugasnya. Sebaliknya akan memberikan pengaruh negatif apabila semakin 

lamanya seseorang bekerja maka akan menimbulkan kebosanan. (Tulus, 1992).  

Masa kerja menurut Handoko (1992) dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu : 

1. Lama bekerja kategori baru  : 0-1 th 

2. Lama bekerja kategori sedang  : 1-3 th 

3. Lama bekerja kategori lama  : >3th 

Secara garis besar masa kerja dapat di kategorikan menjadi 3 yaitu : 

1. Masa kerja baru   : < 6 tahun 

2. Masa kerja sedang : 6-10 tahun 

3. Masa kerja lama  : > 10 tahun. 

                                                                                              

2.2 Alat Pelindung Pernafasan  

Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja 

untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau 

kecelakaan. Alat ini digunakan seseorang dalam melakukan pekerjaannya, yang 

dimaksudkan untuk melindungi dirinya dari sumber bahaya tertentu baik yang 

berasal dari pekerjaan maupun dari lingkungan kerja. Alat pelindung diri ini tidaklah 

secara sempurna dapat melindungi tubuhnya tetapi akan dapat mengurangi tingkat 

keparahan yang mungkin terjadi (Budiono, 2003). Alat Pelindung diri merupakan 

suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam 

pekerjaan yang berfungsi mengisolasi tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja 

(Nedved, 1991). 

Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan tempat, 

peralatan dan lingkungan kerja adalah sangat perlu diutamakan. Namun kadang-

kadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga 

digunakan alat-alat pelindung diri. Alat pelindung haruslah enak dipakai, tidak 
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mengggangu kerja, dan memberikan perlindungan yang efektif. Alat pelindung 

pernafasan adalah bagian dari alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi 

pernafasan terhadap gas, uap, debu, atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja 

yang dapat bersifat racun ataupun korosi. Pelindung pernafasan adalah alat yang 

penting, mengingat 90% kasus keracunan sebagai akibat masuknya bahan-bahan 

kimia beracun atau korosi lewat saluran pernafasan. Alat pelindung pernafasan 

memberikan perlindungan terhadap sumber bahaya di udara tempat kerja seperti: 

pencemaran udara oleh gas, pencemaran oleh partikel (debu, asap), kekurangan O2 

(Suma’mur, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Mengkidi tahun 2006 menyatakan 

bahwa pemakaian alat pelindung pernapasan merupakan faktor protektif  untuk 

terjadinya gangguan faal paru yang berarti gangguan faal paru dapat ditimbulkan dari 

kelalaian atau ketidak patuhan dalam mengenakan alat pelindung pernapasan pada 

saat bekerja. 

 

2.2.1 Jenis Alat Pelindung Pernafasan 

1. Respirator 

Alat ini bekerja dengan menarik udara yang dihirup melalui suatu medium 

yang akan membuang sebagian besar kontaminan. Untuk debu dan serabut, 

mediumnya adalah filter yang harus diganti jika sudah kotor, tetapi untuk gas dan 

uap, mediumnya adalah penyerap kimia yang khusus dirancang untuk gas dan uap 

yang akan di buang. Medium itu dipasang pada suatu kanister atau cartridge agar 

mudah dipasang dan diganti. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan 

bahwa medium yang dipakai adalah benar untuk partikel yang akan ditangkap, 

agar dapat dipilih medium filter yang sesuai. Filter juga tersedia untuk kombinasi 

debu, gas dan uap.  
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a. Respirator sekali pakai 

Dibuat dari bahan filter. Beberapa cocok untuk debu berukuran pernafasan. 

Bagian muka alat tersebut bertekanan negativ karena paru menjadi daya 

penggeraknya (Harrington, 2003). 

 
Gambar 2.1 Respirator sekali pakai  

Sumber: kesehatan-merapi.co.cc 

 

 

b. Respirator separuh masker 

Dibuat dari karet atau plastik dan dirancang menutupi hidung dan mulut. Alat 

ini memiliki cartridge filter yang dapat diganti. Dengan cartridge yang sesuai, 

alat ini cocok untuk debu, gas, serta uap. Bagian muka bertekanan negatif, karena 

hisapan dari paru (Harrington, 2003). 

 
Gambar 2.2 Respirator separuh masker 

Sumber: masker3m.com 

c. Respirator seluruh muka 

Dibuat dari karet atau plastik dan dirancang untuk menutupi mulut, hidung 

dan mata. Medium filter dipasang didalam kanister yang langsung disambung 

dengan sambungan lentur. Dengan kanister yang sesuai, alat ini cocok untuk debu, 
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gas serta uap. Bagian muka mempunyai tekanan negative karena paru mengisap 

udara disana (Harrington, 2003). 

 
Gambar 2.3 Respirator Seluruh Muka 

Sumber: masker3m.com 

 

d. Respirator berdaya 

Dengan separuh masker atau seluruh muka, dibuat dari karet atau plastik 

yang dipertahankan dalam tekanan positif dengan jalan mengalirkan udara melalui 

filter, dengan bantuan kipas baterai. Kipas itu, filter dan baterainya biasa dipasang 

di sabuk pinggang, dengan pipa lentuk yang disambung untuk membersihkan 

udara sampai ke muka (Harrington, 2003). 

 
Gambar 2.4 Respirator Berdaya  

Sumber: masker3m.com 

e. Respirator topeng muka berdaya 

Mempunyai kipas dan filter yang dipasang pada helm, dengan udara 

ditiupkan kearah bawah, di atas muka pekerja di dalam topeng yang 

menggantung. Topeng dapat dipasang bersama lameng-lameng pinggir yang dapat 

diukur untuk mencocokan dengan muka pekerja. Baterai biasanya dipasang pada 

sabuk. Serangkain filter dan adsorbent tersedia dan jenis untuk pengelas juga 
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tersedia (Harrington, 2003). 

 
Gambar 2.5 Respirator Topeng Muka Berdaya 

Sumber: masker3m.com 

2. Alat pernafasan 

Alat ini memberikan udara yang tak terkontaminasi, dengan suatu sumber yang 

diambil dari udara segar  atau udara yang dimampatkan atau disediakan dari 

tabung bertekanan-tinggi yang dibawa oleh pemakai 

a. Alat saluran udara segar 

Pasokan udara segar dimasukkan ke dalam muka, topeng atau baju melalui 

satu pipa lentuk berdiameter lebar. Daya penggerak diberikan dengan peniup 

manual atau bertenaga listrik, sehingga memberikan tekanan positif di bagian 

muka. Perlu ditentukan basis udara segar yang sesuai untuk peniupnya dan jika 

dioprasikan secara manual harus ada dua operator (Harrington, 2003). 

b. Alat pipa udara berlebihan 

Pasokan udara diberikan melalui katup yang menurunkan tekanan ke muka, 

topeng, atau baju. Jika dipakai pasokan udara bertekanan yang ada di pabrik, perlu 

disaring dari kontaminan, seperti oksida nitrogen, karbon monoksida dan asap 

minyak dari udara teresbut sebelum memasangkan ke pekerja, kompresor udara 

yang dirancang khusus untuk alat pernapasan lebih disukai, karena kompresor ini 

menggunakan minyak pelumas khusus untuk mengurangi kontaminasi udara 

(Harrington, 2003). 
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c. Alat pernapasan yang dapat mengisi sendiri 

Alat ini menggunakan tabung udara atau oksigen yang mengalirkan udara ke 

mulut atau ke muka melalui katup penuru tekanan. Satu set sirkuit terbuka 

mengandung cukup udara atau oksigen yang dapat dipakai selama antara 10-30 

menit. Set sirkuit tertutup yang dapat resirkulasi dan menyaring udara yang 

dikeluarkan dapat dipakai sampai 3 jam (Harrington, 2003). 

 

2.3 Debu 

Debu adalah partikel-partikel yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan 

alami atau mekanis seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan, pengepakan yang 

cepat, peledakan dan lain-lain dari bahan-bahan baik organik maupun  anorganik 

misalnya batu, kayu, bijih logam, arang batu, butir-butir zat-zat dan sebagainya. 

Debu merupakan salah satu bahan yang sering disebut sebagai partikel yang 

melayang di udara (Suspended Particulate Matter / SPM) dengan ukuran 1 mikron 

sampai dengan 500 mikron. Dalam Kasus Pencemaran udara baik dalam maupun di 

ruang gedung (Indoor and Out Door Pollution) debu sering dijadikan salah satu 

indikator pencemaran yang digunakan untuk menunjukan tingkat bahaya baik 

terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Partikel 

debu akan berada di udara dalam waktu yang relatif lama dalam keadaan melayang-

layang di udara kemudian masuk ke dalam tubuh manusi melalui pernafasan. Selain 

dapat membahayakan terhadap kesehatan juga dapat mengganggu daya tembus 

pandang mata dan dapat mengadakan berbagai reaksi kimia sehingga komposisi debu 

di udara menjadi partikel yang sangat rumit karena merupakan campuran dari 

berbagai bahan dengan ukuran dan bentuk yang realtif berbeda-beda (Suma’mur, 

2009). 
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2.3.1 Macam-Macam Debu  

Dari sifatnya debu dikategorikan pada (Pudjiastuti, 2002) : 

a. Sifat pengendapan 

Sifat pengendapan debu yaitu debu yang cenderung selalu mengendap 

karena gaya gravitasi bumi. Namun karena kecilnya ukuran debu, kadang-

kadang debu ini relatif tetap berada di udara. 

b. Sifat permukaan basah 

Sifatnya selalu basah dilapisi oleh lapisan air yang sangat tipis. Sifat ini 

penting dalam pengendalian debu dalam tempat kerja. 

c. Sifat penggumpalan 

Karena sifat terlalu basah maka debu satu dengan yang lain cenderung 

menempel membentuk gumpalan. Tingkat kelembaban di atas titik saturasi dan 

adanya turbulensi di udara mempermudah debu membentuk gumpalan. Oleh 

karena itu partikel debu bisa merupakan inti daripada air yang berkonsentrasi 

sehingga partikel menjadi besar. 

d. Debu listrik statis 

Debu mempunyai sifat listrik statis yang dapat menarik partikel lain yang 

berlawanan dengan demikian partikel dalam larutan debu mempercepat 

terjadinya penggumpalan. 

e. Sifat opsis 

Partikel yang basah atau lembab lainnya dapat memancarkan sinar yang 

dapat terlihat dalam kamar gelap. 

Dari macamnya debu juga dapat dikelompokan kedalam, : 

a. Debu organik seperti debu kapas, debu daun-daunan, tembakau dan sebagainya. 

b. Debu mineral merupakan senyawa kompleks SiO2, SiO3, arang batu dan lain 

lain. 
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c. Debu metal debu yang mengandung unsur logam seperti Pb, Hg, Cd, Arsen, dan 

lain lain. 

Dari segi karakter zatnya debu terdiri atas : 

a. Debu fisik seperti debu tanah, batu, mineral, fiber. 

b. Debu kimia seperti mineral organik, inorganik. 

c. Debu biologis seperti virus, bakteri, kista. 

d. Debu radio aktif.  

 

2.3.2 Ambang Batas Debu 

Ukuran debu sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit pada saluran 

pernapasan. Dari hasil penelitian ukuran tersebut dapat mencapai target organ 

sebagai berikut : 

a. 5-10 mikron = akan tertahan oleh saluran pernafasan bagian atas. 

b. 3-5 mikron akan tertahan oleh saluran pernafasan bagian tengah. 

c. 1-3 mikron sampai di permukaan alveoli. 

d. 0,5-0,1 mikron hinggap dipermukaan alveoli atau selaput lendir sehingga 

menyebabkan vibrosis paru. 

e. 0,1-0,5 mikron melayang di permukaan alveoli. 

Partikel-partikel kecil ini oleh karena gerakan brown, ada kemungkinan 

membentur permukaan alveoli dan tertimbun disana. Bila debu masuk di alveoli 

maka jaringan alveoli akan mengeras (fibrosis). Bila 10% alveoli mengeras akibatnya 

mengurangi elastisitasnya dalam menampung volume udara sehingga kemampuan 

mengikat oksigen menurun. (Pudjiastuti, 2002) 

 

2.3.3 Dampak Pencemaran Debu Terhadap Kesehatan Pernafasan 

Debu, aerosol dan gas iritan kuat menyebabkan refleks batuk atau spasme 

laring (penghentian pernapasan). Kalau zat-zat ini menembus ke dalam paru-paru 



17 
 

 

dapat terjadi bronchitis toksik, edema paru atau pneumonitis. Pemakaian batu bara 

sebagai bahan bakar, debu silika akan keluar dan terdispersi ke udara bersama-sama 

dengan partikel lainnya, seperti debu alumina, oksida besi dan karbon dalam bentuk 

debu. Debu silika yang masuk ke dalam paru – paru akan mengalami masa inkubasi 

sekitar 2-4 tahun. Masa inkubasi ini akan lebih pendek atau gejala penyakit silikosis 

akan segera tampak, apabila konsentrasi silika di udara cukup tinggi dan terhisap ke 

paru-paru dalam jumlah banyak. Penyakit silikosis ditandai dengan sesak napas yang 

disertai batuk-batuk. Batuk ini seringkali tidak disertai dengan dahak (Depkes RI, 

2005). 

Fungsi utama paru-paru adalah untuk pertukaran udara dari atmosfir ke dalam 

tubuh manusia dan sebaliknya, untuk pertukaran udara dalam paru-paru ini harus 

melalui  alveoli. Dalam  alveoli ini terjadi pertukaran gas oksigen dari atmosfer 

dengan CO2  dibawa ke seluruh tubuh. Karena terjadinya fibrosis dapat menurunkan 

kapasitas vital paru, akibatnya oksigen yang ditangkap akan berkurang sehingga 

bagian yang memerlukan oksigen akan terganggu hal ini berakibat tidak sehatnya 

sel-sel tubuh. Akibatnya, terjadi penurunan daya kerja yang pada akhirnya 

mempengaruhi kinerja (Depkes RI, 2003). 

Efek debu-debu yang menimbulkan gangguan kesehatan tergantung dari : 

a. Solubity 

Kalau bahan-bahan kimia penyusun debu mudah larut dalam air, maka bahan-

bahan itu akan larut dan langsung masuk pembuluh darah kapiler alveoli. Apabila 

bahan-bahan tersebut tidak mudah larut, tetapi ukurannya kecil, maka partikel-

partikel itu dapat memasuki dinding alveoli, lalu ke saluran limpa atau ke ruang  

perobronchial, atau ditelan oleh  sel phagocyt, kemudian masuk ke dalam kapiler 

darah atau saluran kelenjar limpa, atau melalui dinding alveoli ke ruang 

peribronchial, keluar ke bronchioli oleh rambut-ranbut getar dikembalikan ke 

atas. 
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b. Komposisi kimia debu 

Ada dua golongan berdasarkan sifatnya, yaitu : 

1. Inert Dust 

Golongan debu ini tidak menyebabkan kerusakan atau reaksi fibrosis pada 

paru-paru. Efeknya sangat sedikit atau tidak ada sasma sekali pada 

penghirupan normal. 

2. Profiferate Dust 

Golongan debu ini di dalam paru-paru akan membentuk jaringan parut atau 

fibrosis. Fibrosis ini akan membuat pengerasan pada jaringan alveoli sehingga 

mengganggu fungsi paru-paru. Debu-debu dari golongan ini menyebabkan 

fibrositic pneumokoniosis contohnya : silica, asbestos, bauxite, kapurapas, 

berrylium, dan sebagainya. 

3. Kelompok debu yang tidak di tahan di dalam paru, namun dapat menimbulkan 

efek iritasi yaitu debu-debu yang bersifat asam atau basa kuat. 

c. Konsentrasi debu 

Semakin tinggi konsentrasi kemungkinan mendapat keracunan semakin besar. 

d. Ukuran partikel debu 

Ukuran partikel besar akan ditangkap oleh saluran napas bagian atas (Wardhana, 

2001). 

 

2.4 Debu Batu Bara 

2.4.1 Definisi Debu Batu Bara 

Debu batubara adalah material batubara yang terbentuk bubuk (powder), yang 

berasal dari hancuran batubara ketika terjadi pemrosesannya(breaking, blending, 

transporting, and weathering). Debu batubara yang dapat meledak adalah apabila 

debu itu terambangkan di udara sekitarnya. 
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2.4.2 Sifat dan Karakteristik Batubara 

Meskipun komposisi unsur organik pembentuk batubara berbeda-beda sesuai 

dengan jenis batubaranya, tapi kurang lebih dapat dinyatakan sebagai 

C100H30~110O3~40N0.5~2S0.1~3. Sedangkan untuk unsur anorganik, terdiri dari 

unsur anorganik utama dan unsur anorganik minor (Mustakfir, 2009). 

 Unsur anorganik utama : Si, Al, Ca, Fe, Mg, Na, Ti, K 

 Unsur anorganik minor : Be, Se, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Hg, Pb, 

Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, La, Ce, Nd, Sn, dll.  

Menggunakan mikroskop optik, struktur batubara (coal maceral) dapat 

diamati dengan jelas. Komposisi, model keberadaan, dan kondisi sebaran mineral 

dalam batubara merupakan karakteristik mendasar yang pokok untuk menjelaskan 

sifat serta mekanisme pembentukan abu batubara pada pembakaran suhu tinggi dan 

pada proses gasifikasi batubara (Mustakfir, 2009). 

Mineral utama : 

 Mineral lempung, misalnya kaolinite (Al2O3SiO2xH2O) 

 Karbonat, misalnya calcite (CaCO3) 

 Sulfida, misalnya pirit (FeS2) 

 Oksida, misalnya quartz (SiO2) 

 Logam berikatan organik : ion exchangeable metal (COO-Na
+
, dll) 

a. Struktur Molekul Batubara 

Material organik batubara terbentuk dari makromolekul yang memiliki berat 

molekul ratusan sampai ribuan atau lebih, yang tersusun dari unit dasar berupa 

cincin benzena (benzene ring) dan cincin aromatik polinukleus (polynucleus 

aromatic ring) yang gugus fungsionalnya (misalnya gugus metil atau gugus 

hidroksil) saling berikatan. Unit-unit dasar tersebut terhubung dengan ikatan 

metilen, ikatan ether, dan ikatan lain. Adapun makromolekul itu sendiri terhubung 
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dengan ikatan nonkovalen seperti ikatan π (ikatan Van der Walls bertipe aromatic 

flat space), ikatan hidrogen, ikatan ion, dan ikatan lainnya, membentuk struktur 

jaringan 3 dimensi yang kuat.  

Dari hasil penelitian, interaksi di antara molekul-molekul tersebut ternyata 

diketahui sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan sifat material dan 

karakteristik reaksi termokimia pada batubara saat mendapat perlakuan panas. 

Bila batubara dipanaskan dalam lingkungan gas inert, ikatan-ikatan dalam 

batubara akan terlepas dan terurai membentuk radikal yang bermacam-macam, 

dimulai dari yang energi ikatannya paling lemah. Radikal-radikal tersebut akan 

segera bereaksi membentuk material stabil berupa gas, zat cair (tar), zat padat 

(char). Reaksi pirolisis ini berlangsung dalam hitungan mili detik sampai beberapa 

puluh mili detik. 

b. Sifat Fisik 

Sifat fisik batubara tergantung kepada unsur kimia yang membentuk 

batubara tersebut, semua fisik yang dikemukakan di bawah ini mempunyai 

hubungan satu sama lainnya. 

1) Berat jenis 

Berat jenis (spesific gravity) batubara berkisar dari 1,25 g/cm3sampai 1,70 

g/cm
3
, pertambahannya sesuai dengan peningkatan derajat batubaranya. Tetapi 

berat jenis batubara turun sedikit dari lignit (1,5g/cm
3
) sampai batubara 

bituminous (1,25 g/cm
3
), kemudian naik lagi menjadi 1,5 g/cm

3
 untuk antrasit 

sampai grafit 2,2 g/cm
3
. 

Berat jenis batubara juga sangat bergantung kepada jumlah dan jenis 

mineral yang dikandung abu dan juga kekompakan atau porositasinya, berat jenis 

yang rendah menyebabkan sifat pembakaran yang baik. Penentuan berat jenis 

batubara digunakan sebagai data geologi untuk mengetahui tonnase batubara, 

sehingga dapat diketahui apakah layak ditambang dengan memperhitungkan 
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faktor komersial. 

2) Kekerasan 

Kekerasan berkaitan dengan struktur batubara. Keras atau lemahnya 

batubara juga tergantung kepada komposisi dan jenis batubaranya. Semakin tua 

batubara itu akan lebih keras, dimana batubara yang keras akan mempengaruhi 

proses blending yaitu pengurangan massa pada alat blending, tingkat kekerasan 

batubara dapat diketahui melalui penentuan HGI (Hardgrove Grindabilty Indeks) 

yaitu sifat fisik dari batubara yang menyatakan kemudahan batubara untuk di 

pulverise sampai ukuran 200 mesh atau 75 micron. 

3) Warna 

Berdasarkan warna, batubara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu batubara 

cerah dan batubara kusam. 

a) Batubara Cerah (Bright coal),  terdiri dari vitrain dan clarain. 

Vitrain ialah bentuk samaran (pseudomorph) dari jaringan kayu, 

terdiri dari gugusan karbon yang berpolimer dengan atom-atom hidrogen 

dan oksigen, berkadar abu yang sangat rendah, terbentuk dari atom-atom 

penyempurnaan lignin, selulosa dan protoplasma dari tumbuh-tumbuhan. 

Sebagian lagi akibat dari kegiatan jasad renik dalam kondisi anaerob. 

Kondensasi meliputi pengurangan air, karbondioksida dan timbulnya 

struktur cincin yang berpolimer diantara radikal karboksil dan amino. 

Clarain ialah sumber botani utama seperti spora, jangat/kulit luar, ganggang 

(algae/exime) atau sel luar dari spora atau tepung sari (pollen). Kadar abu 

rendah sekali, membentuk batubara kandil/lilin (cannel coal). Komposisinya 

sama dengan vitrain, berkadar nitrogen dan belerang yang tinggi, ini 

disebabkan oleh kandungan proteinnya yang tinggi yang berasal dari spora 

dan tepung sari. 

b) Batubara Suram/Kusam (dull coal), terdiri dari durain dan fusain : 
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Durain berasal dari ranting-ranting, kulit-kulit kecil, daun-daunan, 

batang dan tangkai pohon, ganggang, biji-bijian yang tercampur dengan 

lempung, material yang mengandung besi, serpihan dan potongan mineral 

berbutir yang tidak terlarutkan serta bakteri dalam sedimen yang diendapkan 

oleh air. Batubara ini mempunyai kadar abu yang tinggi dan dinamakan 

batubara suram atau kusam (bulk or dull coal). Fusain ialah sorositas tinggi, 

mengandung bahan pengotor yang tidak terbakar dengan kandungan  

yang sangat tinggi, fusain mirip dengan arang kayu. 

4) Goresan 

Goresan batubara berwarna berkisar antara terang sampai coklat tua. Lignit 

mempunyai goresan hitam keabu-abuan, berbitumin mempunyai warna goresan 

hitam, secara umum batubara mempunyai goresan dari coklat sampai hitam 

legam. 

5)  Pecahan 

Pecahan memperlihatkan bentuk dari potongan batubara dalam sifat 

memecahnya. Ini dapat pula memperlihatkan sifat dan mutu suatu batubara. 

Antrasit mempunyai pecahan kongkoidal. Batubara dengan zat terbang tinggi 

cenderung memecah dalam bentuk persegi, balok atau kubus. 

c. Sifat Kimia 

Sifat kimia dari batubara berhubungan langsung dengan senyawa 

penyusunan dari batubara tersebut, baik senyawa organik ataupun senyawa 

anorganik. Sifat kimia dari batubara dapat digambarkan sebagai berikut : 

1) Karbon 

Karbon yang terdapat dalam batubara bertambah sesuai dengan peningkatan 

derajat batubaranya. Karbon bertambah sesuai dengan naiknya derajat batubara 

kira-kira 60% sampai 100%. Presentasenya akan lebih kecil pada lignit dan 

menjadi besar pada antrasit dan hampir seratus persen dalam grafit. Unsur karbon 
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yang ada sangat penting peranannya sebagai penyebab panas. 

2) Hidrogen 

Hidrogen yang terdapat dalam batubara berupa kombinasi alifatik dan 

aromatik dan berangsur habis akibat evolusi metana. Kandungan hydrogen dalam 

lignit berkisar antara 5%-6% dan sekitar 4,5%-5,5% dalam batubara berbitumin 

dan sekitar 3%-3,5% dalam antrasit. 

3) Oksigen 

Oksigen yang terdapat dalam batubara berupa ikatan atau kelompok 

hidroksil, metoksil dan karbonit, merupakan oksigen yang tidak reaktif. 

Sebagaimana dengan hidrogen, kandungan unsur oksigen ini akan berkurang 

selama evolusi atau pembentukan air dan karbondioksida.  Kandungan oksigen 

dalam lignit sekitar 20% atau lebih, berbitumin sekitar 4%-10% dan 1,5%-2% 

dalam antrasit. 

4) Nitrogen 

Nitrogen yang terdapat dalam batubara berupa senyawa organik. Nitrogen 

terbentuk hampir seluruhnya dari protein bahan tanaman asalnya. Jumlahnya 

sekitar 0,5% sampai 3,0%. Batubara berbitumin biasanya mengandung lebih 

banyak daripada lignit dan antrasit. 

5) Sulfur 

Sulfur dalam batubara umumnya terdapat hanya dalam jumlah kecil dan 

kemungkinan berasal dari protein tanaman pembentuk dan diperkaya oleh bakteri 

sulfur. Kehadiran sulfur dalam batubara biasanya lebih kecil 4% tetapi dalam 

beberapa hal mempunyai konsentrasi lebih tinggi. Sulfur terdapat dalam tiga 

bentuk yaitu sulfur pirit (pyritic sulphur), anorganik sulfur, sulfur organik dan 

sulfat. Sulfur pirit biasanya berjumlah berkisar 20% sampai 80% dari total sulfur 

dan terdapat dalam makrodeposit (lensa urat, kekar bola dan lain-lainnya) dan 

mikrodeposit (partikel halus yang menyebabkan sulfur organik berjumlah sekitar 
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20% sampai 80% dari jumlah sulfur seluruhnya, biasanya berasosiasi dengan 

konsentrtasi sulfat selama pembentukan endapan. 

 

2.4.3 Pembentukan Debu Batu Bara 

Debu batubara dihasilkan dari kegiatan penambangan itu sendiri. Pemisahan 

(breaking) secara kering dengan cara peledakan penggaruan dapat menimbulkan 

debu yang banyak. Debu batubara juga dapat terbentuk pada proses penggilingan dan 

ketika pencampurannya serta pengangkutan. Disamping itu proses pelapukan alami 

batubara juga dapat menjadi sumber terbentuknya debu batubara tersebut. 

 

2.4.4 Akumulasi Debu Batu Bara 

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa debu batubara akan terbentuk dalam 

jumlah yang cukup banyak kalau operasi penambangan dilakukan dalam proses yang 

kering. Sebaliknya jika dilakukan penambangan dengan sistem penyiraman air yang 

cukup, debu yang terbentuk akan terendapkan pada lantai kerja.  

 

2.4.5 Penyakit Paru Kerja yang Disebabkan oleh Debu Batu Bara 

a. Pneumokoniosis Batubara (Coal Pneumokoniosis) 

Pneumokoniosis batubara adalah salah satu jenis pneumokoniosis yang 

timbul akibat inhalasi jangka lama partikel debu batubara sehingga terjadi akumulasi 

atau terkumpulnya debu tersebut yang menimbulkan respon imun di jalan napas kecil 

dan alveoli terutama lapangan atas.pneumokoniosis batubara adalah penyakit akibat 

inhalasi debu batubara sehingga terjadi penumpukan debu batubara di paru dan 

menimbulkan reaksi jaringan terhadap debu tersebut. Rerata lamanya pajanan sekitar 

20 tahun baru akan menimbulkan pneumokoniosis batubara atau tanpa penurunan 

fungsi paru atau dapat berkembang menjadi fibrosis masif progresif yang diikuti 

penurunan fungsi paru berat (obstruksi dan restriksi). 
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b. Bronkitis Kronik Pada Penambang Batubara 

Bronkitis kronik merupakan gangguan penyakit paru yang sering terjadi pada 

penambang batubara. Meskipun bukan penyebab utama ketidak mampuan bernafas, 

bronkitis kronik memperkuat bukti bahwa debu tambang batubara memiliki pengaruh 

buruk terhadap saluran napas. Bukti menunjukan hubungan antara pajanan debu 

batubara dan obstruksi jalan napas berasal dari prevalensipenyakit ini pada 

penambang batubara yang bukan perokok di Amerika pernah dilaporkan mencapai 

45%. 

Belum jelas apakah lemahnya hubungan pajanan debu terhadap faal paru 

pekerja tambang sepenuhnya menunjukkan obstruksi saluran napas, karenaberbagai 

penelitian hanya melaporkan nilai VEP1 tanpa perhitungan kapasitas vital. Peneliti 

lain melaporkan penurunan KVP karena debu tambang batubara lebih besar 

dibanding asap rokok, disertai penurunan VEP1/KVP yang lebih kecil. Dengan 

demikian efek debu batubara tampaknya sebagian bersifat obstruksi dan sebagian 

lagi restriktif.   

c. Asma Kerja 

Tidak banyak kepustakaan yang membahas asma kerja akibat pajanan debu 

batubara. Kasus asma pada pekerja tambang batubara disebutkan berhubungan 

dengan alat yang digunakan untuk pekerjaan tambang diantaranya pemakaian alat 

bor yang bautnya menggunakan resins of polyester dan styrene dengan pemakaian 

pada umumnya <1 ppm dan selalu <5 ppm. Sedangkan untuk timbulnya asma kerja 

biasanya digunakan pada pemakaian yang luas di industri dengan konsentrasi tinggi 

≥ 100 ppm. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengungkapkan hal ini, sangat dianjurkan uji provokasi inhalasi agen spesifik atau 

pemeriksaan serial APE di dalam dan di luar tambang batubara.  

d. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 

COPD timbul akibat terdapat paparan dari debu batubara yang 
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mengakibatkan timbulnya dua penyakit yaitu : 

a. chronic bronchitis,  

b. emphysema 

Gejala yang timbul pada penyakit ini adalah penurunan angka restriktif pada 

saat pemeriksaan paru dan nafas yang terputus-putus dan pendek. Penurunan fungsi 

paru timbul pada saat terjadi peningkatan jumlah pajanan debu batubara dalam tubuh 

ditambah dengan adanya kebiasaan merokok dan beberapa faktor lainnya 

(Edmonton, 2010). 

 

2.5 Anatomi dan Fisiologi Pernafasan Manusia 

2.5.1 Anatomi Pernafasan Manusia 

Pernafasan (respirasi) adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang 

mengandung oksigen kedalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak 

mengandung CO2 sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Dalam paru-paru 

terjadi pertukaran zat oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan CO2 akan 

dikeluarkan melalu traktus respiratoris dan masuk ke dalam tubuh melalui kapiler 

vena pulmonalis kemudian masuk ke serambi kiri jantung (atrium sinitra) 

dilanjutkan ke aorta kemudian masuk ke seluruh tubuh (jaringan dan sel) disini 

terjadi oksidasi (pembakaran) sebagai ampas dari pembakaran adalah CO2 dan zat ini 

dikeluarkan melalui peredaran darah vena masuk ke jantung diteruskan ke bilik 

kanan dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru-paru akhirnya 

akan di keluarkan menembus lapisan epitel dari alveoli. 

Menurut Syaifudin (1997) anatomi pernafasn terdiri dari : 

1. Rongga hidung 

Hidung merupakan saluran pernafasan udara yang pertama, mempunyai 2 

lubang (kavum nasi), dipishkan oleh sekat hidung (septum nasi). Rongga hidung ini 

dilapisi oleh selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah dan bersambung 
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dengan lapisan faring dan dengan semua selaput lender semua sinus yang 

mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. 

Fungsi hidung terdiri dari : 

1. Bekerja sebagai saluran udara pernafasan. 

2. Sebagai penyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. 

3. Dapat menghangatkan udara pernafasan oleh mukosa. 

4. Membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernafasan oleh 

leukosit yang terdapat dalam selaput lender (mukosa) atau hidung. 

2. Faring atau tekak 

Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan anatara jalan pernafasan 

dan jalan makanan. Faring atau tekak terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang 

rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Hubungan faring dengan 

organ-organ lain, faring ke atas berhubungan dengan rongga hidung dengan 

perantara lubang yang bernama koana. Faring ke depan berhubungan dengan uellgan 

rongga mulut, tempat hubungan ini bernama istimus fausium. Faring ke bawah 

terdapat 2 lubang, ke dalam lubang laring, ke belakang lubang esophagus. 

Di bawah selaput juga terdapat jaringan ikat juga terdapat folikel getah bening. 

Perkumpulan getah bening ini dinamakan adenoid. Di sebelahnya terdapat epiglottis 

(empang tenggorok) yang berfungsi menutup laring pada waktu menelan makanan. 

3. Laring 

Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara 

yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian  vertebra servikalis dan 

masuk ke dalam  trakea dibawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh 

sebuah empang tenggorok yang disebut epiglottis, yang terdiri dari tulang-tulang 

rawan yang berfungsi pada waktu kita menelan makanan menutupi laring.  

4. Batang tenggorok (trakea) 

Batang tenggorok atau trakea merupakan lanjutan dari  laring yang dibentuk 
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oleh 16 sampai dengan 20 cincin terdiri dari tulang rawan yang  terbentuk seperti 

kaki kuda (huruf C). Sebelah dalam trakea diliputi oleh selaput lendir yang berbulu 

getar yang disebut sel bersilia, hanya bergerak ke arah luar. Panjang trakea 9-11 cm 

dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Sel-sel bersilia 

gunanya untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama-sama dengan 

udara pernapasan. 

5. Cabang tenggorok (bronkus) 

Cabang tenggorok merupakan  lanjutan dari trakea, ada 2 (dua) buah yang 

terdapat pada ketinggian  vertebra torakalis ke-4 dan ke-5. Bronkus mempunyai 

struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus kanan 

lebih pendek dan lebih besar dari pada bronkus kiri, terdiri dari 6-8 cincin, 

mempunyai 3 cabang.  Bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping dari yang 

kanan, terdiri dari 9-12 cincin mempunyai 2 cabang. Bronkus bercabang-cabang 

yang lebih kecil disebut  bronchiolus (bronchioli). Pada bronchioli tidak terdapat 

cincin lagi, dan pada ujung  bronchioli terdapat gelembung paru atau gelembung 

hawa (alveoli) (Syaifuddin, 1997). 

6. Paru  

Paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung 

(gelembung hawa atau alveoli). Gelembung-gelembung ini terdiri dari sel-sel epitel 

dan endotel. Paru jika dibentangkan luas permukaan lebih kurang 90 meter persegi. 

Pada lapisan inilah terjadi pertukaran udara, oksigen masuk ke dalam darah dan 

karbondioksida di keluarkan dari darah. Pembagian paru ada dua yaitu: paru kanan 

terdiri dari 3 lobus (belah paru), lobus pulmo dekstrasuperior, lobus media dan lobus 

inferior. Tiap lobus tersusun oleh lobulus. Sedangkan paru kiri terdiri dari  pulmo 

sinesterlobus superior  dan lobus inferior. Tiap  lobus terdiri dari belahan-belahan 

yang lebih kecil bernama segmen. 

Paru terletak pada rongga dada datarannya menghadap ke tengah rongga dada 
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atau kavum mediastinum. Pada bagian tengah itu terdapat tampuk paru atau hilus. 

Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru dibungkus oleh selaput yang bernama 

pleura. Pleura dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pleura visceral (selaput dada pembungkus) yaitu selaput paru yang langsung 

membungkus paru-paru. 

2. Pleura parietal yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Antara 

kedua pleura ini terapat rongga (kavum pleura). (Syarifuddin, 1997). 

 

Gambar 2.6  Sistem Pernafasan 

Sumber: askep-askeb.blogspot.com 

 

2.5.2 Fisiologi Pernafasan 

Pernapasan paru merupakan pertukaran oksigen dan karbondioksida yang 

terjadi pada paru. Fungsi paru adalah tempat pertukaran gas oksigen dan 

karbondioksida pada pernapasan melalui paru atau pernapasan eksterna, oksigen 

dipungut melalui hidung dan mulut, pada waktu bernapas, oksigen masuk melalui 

trakea dan pipa bronchial ke alveoli, dan dapat erat berhubungan dengan darah di 

dalam kapiler pulmonalis. 

Proses pernafasan dibagi empat peristiwa yaitu : 

1. Ventilasi pumonal yaitu masuk keluarnya udara dari atmosfer ke bagian alveoli 

dari paru-paru. 

2. Difusi oksigen dan karbondioksida di udara masuk ke pembuluh darah yang 
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disekitar alveoli. 

3. Transport oksigen dan karbondioksida di darah ke sel. 

4. Pengaturan ventilasi. (Guyton, 1997). 

 

2.5.3 Patofisiologi 

Penyakit paru yang terjadi pada perusahaan meubel kayu adalah terjadinya 

efek patofisiologis dan bersifat fibrosis pada paru-paru sehingga alveoli mengalami 

kekuatan yang berakibat terjadinya penurunan elastisitas dan pengembangan paru-

paru sehingga alveoli mengalami beban kerja pernafasan yang sangat berat. Sehingga 

untuk mengatasi  daya elastisitas alat pernafasan di perlukan nafas cepat dan dangkal. 

Pernafasan ini mengakibatkan hipoventuilasi alveolar dan ketidakmampuan 

mempertahaan gas dalam normal. Setiap penurunan pengembangan paru akan 

menyebabakan pengurangan kapasitas vital paru. 

Kelainan pada saluran pernafasan dapat berupa obstruksi aliran darah 

pulmonal dan insuffisiensi pernafasan. Kelainan saluran pernafasan secara garis 

besar terdiri dari 3 bagian yaitu: 

1. Ventilasi yang tidak memadahi di alveoli. 

2. Pengurangan divusi gas melalui membran pernafasan. 

3. Berkurangnya transport oksigen ke jaringan. 

 

2.5.4 Pemeriksaan Kapasitas Faal Paru 

Pemeriksaan fungsi paru pada pekerja berguna untuk mendeteksi penyakit 

paru, gangguan pernapasan sebelum bekerja, menemukan penyakit secara dini serta 

memperbaiki perjalanan penyakit, disamping itu juga untuk mengetahui bahaya yang 

ada di tempat kerja serta mendapatkan standar bahaya pemaparan debu terhadap 

kapasitas fungsi paru. Pemeriksaan kapasitas paru dengan menggunakan Portable 

Spyrometer sebagai alat pemeriksaan untuk mengukur volume paru statik dan 
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dinamik. 

 
Gambar 2.7 Spyrometer 

Sumber: newcastle-hospitals.org.uk 

Keuntungan penggunaan alat ini adalah :  

a. Mudah pengoperasiannya, sehingga dapat diterapkan secara luas  oleh tenaga 

kesehatan yang ada dilapangan. 

b. Ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. 

c. Cepat diketahui. 

d. Biaya oprasionalnya murah. 

  Dengan menggunakan spirometer akan diketahui beberapa parameter faal 

paru orang yang diperiksa.(Rahmatullah, 2006). 

1) Volume statik : 

Volume udara di dalam paru pada keadaan statik : 

a) Volume Tidal (VT) adalah jumlah udara yang dihisap (inspirasi) tiap kali 

pada pernafasan tenang. 

b) Expiration Residual Volume  (ERV) atau volume cadangan ekspirasi adalah 

jumlah udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal setelah inspirasi biasa. 

c) Inspiration Residual Volume (IRV) atau volume cadangan inspirasi adalah 

jumlah udara yang dapat dihisap maksimal setelah inspirasi biasa. 

d) Residual Volume (RV) atau volume residu adalah jumlah udara yang tinggal 

di dalam paru pada akhir ekspirasi maksimal. 

e) Vital Capacity (VC) atau kapasitas vital adalah jumlah udara yang dapat 
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dikeluarkan maksimal setelah inspirasi maksimal yaitu gabungan dari 

IRV+VT+ERV. 

f) Force Vital Capcity (FVC) adalah sama dengan VC tetapi dilakukan secara 

cepat dan paksa. 

g) Inspirasi Capacity (IC) atau kapasitas inspirasi adalah jumlah udara yang 

dapat dihisap maksimal setelah ekspirasi gabungan dari VT+IRV. 

h) Fungsional  Residual Capacity (FRC) atau kapasitas residu fungsional adalah 

udara yang ada di dalam paru pada akhir ekspirasi biasa, gabungan dari 

ERV+RV. 

i) Total Lung Capacity (TLC) atau kapasitas paru total adalah jumlah udara di 

dalam paru pada akhir inspirasi maksimal, gabungan dari 

FRV+VT+ERV+RV. 

2) Volume dinamik : 

a) Forced Volume I Second (FEV1) atau volume ekspirasi paksa detik pertama 

adalah jumlah udara yang dapat dikeluarkan sebanyak-banyaknya dalam 1 

detik pertama pada waktu ekspirasi maksimal setelah  inspirasi maksimal. 

b) Maximal Voluntary Ventilation (MVV) adalah jumlah udara yang dapat 

dikeluarkan secara maksimal dalam 2 menit dengan bernafas cepat dan dalam 

secara maksimal. 

Kegunaan Pemeriksaan Fungsi Paru  adalah mendeteksi penyakit paru dengan 

gangguan pernapasan sebelum bekerja, kemudian secara berkala selama kerja untuk 

menemukan penyakit secara dini serta menentukan apakah seseorang mcmpunyai 

fungsi paru normal, restriksi, obstruksi atau bentuk campuran (mixed). Tujuan 

epidemiologis adalah menilai bahaya di tempat kerja dan mendapatkan standar 

bahaya tersebut. Pemeriksaan kapasitas paru mempunyai klasifikasi penilaian 

sebagai berikut (Kumar,1995) : 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Penilaian Paru 
NILAI NORMAL KVP > 80%, nilai prediksi untuk semua usia 

RESTRIKSI KVP < 80%, FEV > 75%, nilai prediksi. 

Restriksi Ringan : KVP > 60% < 80% nilai prediksi 

Restriksi Sedang : KVP > 30% < 60% nilai prediksi. 

Restriksi Berat : KVP < 30% nilai prediksi. 

OBSTRUKSI KVP >80%, FEV ≤ 75% nilai prediksi. 

Obstruksi RIngan : FEV > 60% nilai prediksi 

Obstruksi Sedang : FEV > 30% < 60% nilai prediksi. 

Obstruksi Berat : FEV < 30% nilai prediksi  

Sumber : American Thoracic Society, Medical Section of The Asian Lung Association. Am, 

Rev Respir. 

 

  

2.5.5 Gangguan Faal Paru 

 Pada individu normal terjadi perubahan (nilai) fungsi paru secara fisiologis 

sesuai dengan perkembangan usia dan pertumbuhan parunya (lung growth). Mulai 

pada fase anak sampai kira-kira usia  22-24 tahun terjadi pertumbuhan paru sehingga 

pada waktu  itu nilai fungsi paru semakin besar bersamaan dengan pertambahan usia.  

Beberapa waktu nilai fungsi paru menetap (stasioner) kemudian menurun secara  

gradual (pelan-pelan), biasanya usia 30 tahun sudah mulai penurunan, berikutnya 

nilai fungsi paru (KVP = Kapasitas Vital Paksa dan FEV1 = Volume Ekspirasi Paksa 

Satu Detik Pertama) mengalami penurunan rerata  sekitar 20 ml tiap pertambahan 

satu tahun usia individu. (Guyton,1997).  Debu merupakan faktor risiko utama yang 

berperan dalam gangguan faal paru hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari 

Mengkidi 2006 yang menyatakan bahwa kadar debu merupakan faktor resiko utama 

untuk pembentukan gangguan faal paru karena debu yang bersifat toksik terhadap 

makrofag seperti silika bebas merangsang terbentuknya makrofag baru. Makrofag 

baru memfagositosis silika bebas tadi sehingga terjadi autolysis, keadaan ini terjadi 

berulang-ulang. Pembentukan dan destruksi makrofag yang terus-menerus berperan 

penting pada pembentukan jaringan ikat kolagen dan pengendapan hialin pada 

jaringan ikat tersebut. Fibrosis ini terjadi pada parenkim paru yaitu pada dinding 
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alveoli dan jaringan interstial. Akibat fibrosis paru akan menjadi kaku menimbulkan 

gangguan pengembangan paru yaitu kelainan fungsi yang restriktif. 

Gangguan fungsi ventilasi paru merupakan jumlah udara yang masuk ke 

dalam paru akan berkurang dari normal. Gangguan fungsi ventilasi paru yang utama 

adalah :   

a. Restriksi, yaitu penyempitan saluran paru - paru yang diakibatkan oleh bahan 

yang bersifat alergen seperti debu, spora jamur dan sebagainya yang 

mengganggu saluran pernapasan. Keadaan ini menunjukkan adanya penyakit 

paru atau dari luar yang menyebabkan kapasitas vital berkurang, khususnya 

kapasitas total paru. Dengan berkurangnya kapasitas vital maka proporsi FEV1 

juga menurun, sebagai hasilnya FEVl/FVC (%) jadi menurun. 

b. Obstruksi, yaitu penurunan kapasitas fungsi paru yang diakibatkan oleh 

penimbunan debu - debu sehingga menyebabkan penurunan kapasitas fungsi 

paru. Penurunan aliran udara mulai dari saluran napas bagian atas sampai 

bronkiolus berdiameter kurang dari 2 mm ditandai dengan penurunan FEV1, 

FEVl/FVC, kecepatan aliran udara pada  ekspirasi. Pemeriksaan FEV1 dan ra.sio 

FEV1/FVC merupakan pemeriksaan yang standar, sederhana, dapat diulang dan 

akurat untuk menilai obstruksi saluran napas. 

c. Kombinasi obstruksi dan restriksi (Mixed), yaitu terjadi juga karena proses 

patologi yang mengurangi volume paru, kapasitas vital dan aliran, yang juga 

melibatkan saluran napas. Rendahnya FEVl/FVC (%) merupakan suatu indikasi 

obstruktif saluran napas dan kecilnya volume paru merupakan suatu restriktif. 

d. Beberapa kerusakan dapat menghasilkan bentuk campuran. Atau adanya 

penyempitan saluran paru dan adanya penimbunan saluran paru oleh debu 

(gabungan antara restriktif dan obstruktif). (Rahmatullah, 2006). 
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2.6 Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Faal Paru 

Faktor - faktor yang mempengaruhi gejala saluran  pernapasan dan 

gangguan ventilasi paru  khususnya dari aspek tenaga kerja yang meliputi kebiasaan 

merokok, masa kerja, usia, kebiasaan penggunaan APD, status gizi dan kebiasaan 

olah raga. 

a. Kebiasaan merokok 

Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur, fungsi saluran napas dan 

jaringan paru-paru. Pada saluran napas besar, sel mukosa membesar (hipertrofi) 

dan kelenjar mukus bertambah banyak (hiperplasia). Pada saluran napas kecil,  

terjadi radang ringan hingga penyempitan akibat bertambahnya sel dan 

penumpukan lendir. Pada jaringan paru-paru terjadi peningkatan jumlah sel 

radang dan kerusakan alveoli. Jaringan paru-paru terjadi peningkatan jumlah sel 

radang dan kerusakan alveoli. 

Akibat perubahan anatomi saluran nafas pada perokok akan timbul 

perubahan pada fungsi paru dengan segala macam gejala klinisnya. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi hubungan rokok dengan terjadinya kanker paru, antar lain 

(Mary, 2005) : 

1. Bentuk tembakau 

Perokok  cigarete lebih mudah mendapatkan kanker paru dibanding dengan 

perokok pipa atau cerutu. Sebab asap pipa dan cerutu lebih alkalis 

dibandingkan asap cigarette (Mary, 2005).  

2. Jumlah rokok 

Semakin banyak rokok yang dihisap tiap hari, makin tinggi resiko terkena 

kanker. Peneliti di Itali pada perokok cigarete sebayak 15 batang atau lebih 

tiap harinya, memiliki risiko relative 2,6 kali penderita bronchitis kronis, 1,7 

kali enfisema, 2,1 kali penderita ulcul gastroduodenum dan 1,6 kali menderita 

haemorroids dibandingkan dengan bukan perokok (Mary, 2005).  
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Pembagian derajat merokok adalah sebagai berikut : 

a. Derajat 1 : 1-12 batang/hari. 

b. Derajat 2 : 13-24 batang/hari. 

c. Derajat 3 :> 25 batang/hari 

3. Lamanya merokok 

Semakin lama seorang merokok meneruskan kebiasaannya, makin tiggi risiko 

terkena kanker paru-paru (Mary, 2005).  

4. Inhalasi  

Makin dalam asap rokok yang dihisap ke dalam paru, maka akan tinggi risiko 

terkena kanker paru-paru (Mary, 2005).  

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya penelitian dari Petsonk, 2007 yang 

menyatakan bahwa kondisi paru-paru seseorang akan bertambah buruk apabila 

didukung dengan pola merokok yang tidak sehat namun dapat dicegah dengan 

menguranginya sedikit demi sedikit dibantu dengan berolahraga. Hal ini 

dinyatakan berdasarkan studinya pada pekerja tambang di Amerika. 

b. Usia 

Faal paru akan meningkat dengan bertambahnya usia, nilai faal paru mulai 

dari masa kanak-kanak terus meningkat sampai mencapai titik optimal pada usia 

22-30 tahun. Sesudah itu terjadi penurunan, setelah mencapai titik pada usia 

dewasa muda, difusi paru, ventilasi paru, ambilan O2 dan semua parameter paru 

akan menurun sesuai dengan perubahan usia. Sesudah usia pubertas anak laki-laki 

menunjukkan kapasitas faal paru yang lebih besar dari pada perempuan 

(Wardhana, 2001). Hal ini dibuktikan dalam penelitian Mengkidi bahwa usia lebih 

dari 30 tahun merupakan faktor resiko terjadinya gangguan faal paru yang berarti 

karyawan dengan usia lebih dari 30 tahun potensial mendapat gangguan faal paru 

1,7 kali lebih besar dibandingkan karyawan yang berusia kurang dari 30 tahun. 
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c. Riwayat pekerjaan 

Riwayat pekerjaan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit akibat 

kerja. Riwayat pekerjaan yang menghadapi debu berbahaya dapat menyebabkan 

gangguan paru. (Suma’mur, 2009) 

d. Status gizi 

Status gizi buruk akan menyebabkan daya tahan seseorang menurun, 

sehingga seseorang mudah terkena infeksi oleh mikroba. Berkaitan dengan infeksi 

saluran pernapasan, apabila terjadi secara berulang dan disertai batuk berdahak, 

akan menyebabkan terjadinya bronkhitis kronis. Salah satu penilaian status gizi 

seseorang yaitu dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT). Hasil penelitian 

tentang kegemukan dan angka kematian, dijelaskan bahwa kegemukan dapat 

mengurangi usia seseorang. Bahkan orang gemuk yang tidak merokok bukan 

berarti hidupnya lebih sehat, merkea memiliki risiko kematian dini yang lebih 

tinggi dibanding orang yang lebih kurus. Untuk memantau berat badan dapat 

digunakan IMT, dengan IMT akan diketahui apakah berat badan seseorang 

dinyatakan normal, kurus atau gemuk. Penggunaan IMT hanya untuk orang 

dewasa berusia lebih dari 18 tahun dan tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, 

remaja, ibu hamil dan olahragawan (Supariasa, 2002). 

Untuk mengetahui nilai IMT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

IMT = Indeks Massa Tubuh 

Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan FAO atau WHO, 

yang membedakan batas ambang untuk laki-laki dan perempuan. Disebutkan 

bahwa batas ambang normal untuk laki-laki adalah 20,1-25,0 dan untuk 

perempuan adalah 18,7-23,8. Untuk kepentingan Indonesia batas ambang 

dimodifikasi berdasarkan pengalaman klinis dan hasil penelitian di beberapa 
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negara berkembang. Pada akhirnya diambil kesimpulan batas ambang IMT untuk 

Indonesia adalah sebagai berikut (Supariasa, 2002): 

Tabel 2.2 Batas Ambang Indeks Massa Tubuh (IMT) 
Kategori Keterangan IMT 

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 

< 17,0 

17,0-18,4 

Normal - 18,5-25,0 

Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan 

Kelebihan berat badan tingkat berat 

25,0-27,0 

> 27,0  

Sumber : WHO/FAO 2003 

Berdasarkan hasil penelitian Mengkidi tahun 2006 status gizi tidak 

berpengaruh terhadap gangguan faal paru karena sebagian besar responden atau 

pekerja memiliki status gizi baik. 

e. Kebiasaan Olahraga 

Olahraga dan kapasitas vital paru sangat berkaitan erat karena seseorang 

yang memiliki kapasitas vital paru yang baik maka dalam melakukan aktivitas 

olahraga dia tidak mudah merasakan lelah dan dengan olahraga teratur maka 

orang tersebut kapasitas vital parunya akan terawat dengan baik. Tetapi bila paru-

paru seseorang mudah tercemari oleh zat-zat yang bersifat racun maka otomatis 

akan mengurangi kerja paru dan menurunkan kapasitas vital parunya (Yuwono, 

2005). 

Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur 

yang melibatkan gerak tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani. Dalam kegiatan sehari-hari setiap orang melakukan berbagai 

aktifitas fisik, seperti berjalan kaki. Manfaat fisik yang didapat adalah menjaga 

tekanan darah tetap stabil dalam batas normal, meningkatkan daya tahan tubuh 

terhadap penyakit, menjaga berat badan ideal, menguatkan tulang dan otot, 

meningkatkan kelenturan tubuh, meningkatkan kebugaran tubuh. Olahraga terbagi 

ke dalam dua hal yaitu aerobik dan anaerobik, aerobik adalah olahraga yang 

dilakukan secara terus menerus dimana kebutuhan oksigen masih dapat di penuhi 
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tubuh, misalnya : joging, senam, renang, ,bersepeda sedangkan anaerbik adalah 

olahraga dimana kebutuhan oksigen tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh tubuh. 

Misalnya : angkat besi, lari  sprint 100 m, tenis lapangan, bulu tangkis (Karim, 

2006). 

Manfaat olahraga yang didapat antara lain, meningkatkan kerja dan fungsi 

jantung, paru serta pembuluh darah, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan 

tulang, Meningkatkan kelenturan (fleksibilitas) pada tubuh sehingga dapat 

mengurangi cedera, meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah 

kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal, mengurangi resiko terjadinya 

berbagai penyakit, meningkatkan sistem hormonal melalui peningkatan 

sensitifitas hormon terhadap jaringan tubuh, meningkatkan aktivitas sistem 

kekebalan tubuh terhadap penyakit melalui peningkatan pengaturan kekebalan 

tubuh (Karim,2006). 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum olahraga adalah memilih olahraga 

yang digemari, aman, mudah dan murah. Sebaiknya sebelum melakukan olahraga 

dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menetukan dosis yang aman dan jenis 

olahraga yang cocok, dan menggunakan pakaian dan sepatu olahraga yang sesuai 

dan nyaman. Tidak boleh melakukan olahraga setelah makan kenyang sebaiknya 

tunggu sampai 2 jam. Dianjurkan minum minuman yang sejuk dan sedikit manis 

jambu (Karim,2006). 

Olahraga yang baik dan benar dapat dimulai sejak usia muda hingga usia 

lanjut. Olahraga dapat dilakukan di mana saja dengan memperhatikan lingkungan 

yang nyaman, bebas polusi, tidak menimbulkan cedera misalnya di rumah, di 

tempat kerja, dan di lapangan. Olahraga yang dilakukan hendaknya secara 

bervariasi, berganti-ganti jenisnya supaya tidak monoton. Olahraga dilakukan 

secara bertahap dimulai dari pemanasan 5-10  menit, diikuti dengan latihan inti 

minimal 20 menit dan diakhiri dengan pendinginan selama 5-10 menit. Frekuensi 
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yang dapat dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu. Waktu yang 

digunakan untuk berolahraga dimulai dari kemampuan diri  kemudian ditambah 

secara perlahan-lahan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh perlu waktu ½ -1 

jam, sedangkan untuk membakar lemak perlu waktu lebih lama (lebih dari 1 jam). 

Pada saat berolahraga hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jangan langsung 

makan kenyang setelah berolahraga, makanlah makanan lunak atau cairan seperti 

bubur kacang hijau, minumlah secukupnya bila banyak berkeringat dan jangan 

langsung mandi, gantilah pakaian olahraga yang digunakan bila terlalu basah. Ada 

beberapa kriteria yang tidak dianjurkan berolahraga yaitu bila sedang demam, 

untuk olahraga jalan bila terdapat varises pada kaki dan paha, dan yang 

mengalami sakit tekanan darah tinggi tidak terkontrol, kencing manis tidak 

terkontrol, dan kelainan katup jantung (Karim,2006). 

Berdasarkan hasil penelitian Mengkidi tahun 2006 menyatakan bahwa 

faktor kebiasaan olahraga tidak berpengaruh terhadap gangguan faal paru karena 

sebagian besar pekerja atau responden tidak memiliki kebiasaan olahraga. 

Berbeda dengan hasil penelitian dari Mary tahun 2005 yang menyatakan bahwa 

faktor kebiasaan olahraga berpengaruh terhadap gangguan faal paru karena 

kaitannya dengan menjaga kapasitas vital paru. Karena seseorang yang memiliki 

kapasitas vital paru yang baik maka dalam melakukan aktivitas olahraga dia tidak 

mudah merasakan lelah dan dengan olahraga teratur maka orang tersebut 

kapasitas vital parunya akan terawat dengan baik. Olahraga penting untuk 

mencegah timbulnya penyakit. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan daya 

imunitas seseorang terhadap penyakit. Misalnya pada orang yang berpenyakit 

asma, olahraga bukan mencegah serangan tetapi dengan olahraga kondisi 

tubuhnya akan bagus sehingga saat serangan datang tidak terlalu fatal karena daya 

tahan lebih baik (Mary, 2005). 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  :                            = Diteliti  

                                                  = Tidak Diteliti  

Debu batubara akan terbentuk dalam jumlah yang cukup banyak apabila tidak 

ada pengendalian yang sesuai pada tempat penumpukan batu bara. Debu batubara 

yang terakumulasi di dalam tubuh dapat menganggu dan mempengaruhi salurang 

pernafasan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor individu dan masa kerja serta 

pemakaian alat pelindung pernafasan. Apabila saluran pernafasan terganggu maka 

hal ini akan menghasilkan timbulnya keluhan subyektif pada pekerja yang akan 

menghasilkan timbulnya gangguan fungsi paru apabila terpapar pada waktu yang 

lama dan konsentrasi yang sama pula. Hal ini apabila terus berlangsung sampai lebih 

Faktor Individu 

 Usia 

 Kebiasaan 

merokok 

 Kebiasaan olah 

raga 

 Status gizi 

 Lama paparan 

 Masa Kerja 

 Pemakaian Alat 

Pelindung 

Pernafasan 

 

Gangguan 

Fungsi Paru 

Paparan 

Polutan 

Debu 

Batubara 

Keluhan 

subyektif 

Kapasitas 

Fungsi Paru 

Pneumokoniosis  

Saluran 

pernafasan 
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dari 30 tahun makan akan menimbulkan Pneumokoniosis pada pekerja. 

Berdasarkan kerangka konsep tersebut, penelitian ini akan meneliti paparan 

polutan debu batubara dengan faktor-faktor risiko yang menyebabkan gangguan faal 

paru. 

 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara hasil penelitian. Berdasarkan masalah yag 

diajukan dan teori-teori yang diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis bahwa : 

a. Ada pengaruh antara paparan debu batubara terhadap gangguan faal paru para 

pekerja kontrak.  

b. Ada pengaruh antara faktor resiko yang terdiri dari : usia, kebiasaan merokok, 

kebiasaan olahraga, status gizi, masa kerja, pemakaian alat pelindung pernafasan 

dan lama paparan terhadap gangguan faal paru pekerja kontrak.



 

 1  

 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional. Penelitian analitik 

karena bertujuan untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat serta 

menggunakan analisis yang ditujukan untuk menguji hipotesis-hipotesis dan 

mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan (Nazir, 

2003). Sedangkan disebut sebagai observasional karena dalam penelitian ini 

memungkinkan keadaan ikut berperan serta di dalamnya, dengan demikian peneliti 

hanya melakukan pengukuran-pengukuran saja tanpa memberikan perlakuan atau 

intervensi (Beaglehole, 1997). Berdasarkan waktu pelaksanaannya, penelitian ini 

bersifat Cross Sectional yaitu, penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara 

faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau 

pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach). Artinya tiap 

subyek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap 

status atau variabel subyek pada saat pemeriksaan. Hal ini tidak berarti bahwa semua 

subyek penelitian diamati pada waktu yang sama (Notoatmodjo, 2005).   

 

3.2.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton Kabupaten 

Probolinggo pada bulan April 2011. 
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3.3.  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

diteliti (Notoatmodjo, 2005). Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah seluruh 

pekerja kontrak di bagian Coal Handling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton 

Kabupaten Probolinggo yang berjumlah 59 orang dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Merupakan pekerja kontrak dari PT PJB Unit Pembangkitan Paiton di bawah 

naungan Koperasi Karyawan. 

2. Terpapar oleh debu batubara 8 jam per hari. 

Pada pekerja kontrak tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan pada saat 

awal bekerja. 

 

3.3.2. Sampel 

Sampel penelitian merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek 

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005). Dalam 

peneitian ini sampel yang diambil adalah pekerja kontrak bagian coal handling PT 

PJB Unit Pembangkitan Paiton. 

Menurut Notoatmojo (2005) besarnya sampel yang dapat digunakan untuk 

mengukur proporsi dengan akurat pada tingkatan statistik yang bermakna 

(significance) dapat dihitung dengan menggunakan formula yang sederhana sebagai 

berikut : 

. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Bersedia menjadi responden. 

b. Pekerja kontrak PT PJB Unit Pembangkit Paiton di bagian coal 
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handling. 

Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 10.000, maka dapat 

menggunakan rumus yang lebih sederhana lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

n : Besar sampel 

N : Besar populasi 

p : Proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada  

populasi apabila tidak diketahui proporsi maka p=50% (0,%) 

q : 1-p 

d : Penyimpangan terhadap populasi atau derajat ketepatan yang  

  dinginkan biasanya 0,05 atau 0,001.  

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Simple random sampling. Dimana setiap anggota dari populasi mempunyai 
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kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel. Teknik ini dilakukan karena 

pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang lebih besar (Notoatmodjo, 2005).   

 

3.4.  Variabel dan Definisi Oprasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu 

kelompok lain. Definisi lain mengatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang 

digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan 

penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo, 2005). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel akibat atau efek (Notoatmodjo, 2005). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah gangguan fungsi paru. 

b. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas merupakan variabel akibat atau efek (Notoatmodjo, 2005). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah paparan polutan debu batubara, dan faktor 

individu. 
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3.4.2 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Skala Data, dan Kategori Penilaian  
No Variabel penelitian Definisi Operasional Cara 

Pengukuran 

Skala 

Data 

Kategori  

1.  Vaiabel terikat : 

Gangguan Fungsi 

Paru 

 

Kondisi ventilasi paru 

yang dinilai dengan 

menggunakan 

parameter FVC dan 

FEV1. 

 

 

Pengukuran 

menggunakan 

Sphirometer. 

 

Nominal  

 

Kategori dalam 

penyajian data : 

1. Tidak ada gangguan 

(normal) bila FEV1 

> 75% dan KVP > 

80%. 

2. Ada gangguan 

(Restriktif, 

Obstruktif dan 

Mixed) bila FEV1 

< 75% dengan 

semua nilai KVP 

atau KVP < 80% 

dengan semua nilai 

KVP. 

(Kumar, 1995) 

2. Variabel bebas : 

Faktor Individu 

a. Masa kerja 

 

 

Lamanya bekerja 

dihitung mulai 

pertama masuk kerja 

sebagai pekerja di 

bagian coal handling 

sampai saat penelitian 

berhubungan dengan  

waktu timbulnya 

reaksi dari debu silica 

adalah 3 tahun. 

 

 

Kuesioner 

 

 

Ordinal   

 

 

Kategori dalam 

penyajian data : 

1. < 3 tahun 

2.  ≥ 3 tahun 

(Depkes RI, 1995) 

 b. Pemakaian alat 

pelindung 

pernafasan 

Kebiasaan memakai 

bahan penutup hidup 

berupa respirator dan 

alat pernafasan 

sebagai alat pelindung 

diri dari debu terhirup. 

Kuesioner Nominal 1. Memakai APP (ya) 

2. Tidak memakai APP 

(tidak) 

 c. Paparan polutan 

debu batubara 

Hasil pengukuran 

kadar debu batubara 

oleh Balai Hiperkes 

dengan menggunakan 

metode pengujian 

Gravimetri. 

Pengukuran dilakukan 

Menggunakan 

data sekunder. 

Nominal  Kategori dalam 

penyajian data : 

1. Tidak memenuhi 

syarat apabila diatas 

NAB yaitu 2 mg/m
3
  

2. Memenuhi syarat  
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No Variabel penelitian Definisi Operasional Cara 

Pengukuran 

Skala 

Data 

Kategori  

di tiga titik yang 

merupakan area coal 

handling 

apabila di bawah 

NAB yaitu 2 mg/m
3 

 

(SNI 19-0232-2005 

Nilai Ambang Batas 

Zat Kimia di Udara 

Lingkungan Kerja). 

. d. Karakteristik 

Responden : 

1) Umur 

 

Lama waktu hidup 

terhitung sejak 

dilahirkan sampai 

ulang tahun terakhir. 

 

Kuesioner ordinal Kategori dalam 

peyajian data: 

1. < 30 tahun 

2. ≥ 30 tahun. 

(Manopo,1987) 

 

 

e. Kebiasaan 

merokok 

Kebiasaan merokok 

yang dapat merusak 

kesehatan dengan cara 

menghisap asap dari 

hasil pembakaran 

rokok. 

 

Kuesioner Nominal 1. Merokok (ya) 

2. Tidak Merokok 

(tidak) 

 

 

f. Kebiasaan olah 

raga 

Aktivitas fisik yang 

terencana dan 

terstruktur yang 

melibatkan gerak 

tubuh berulang-ulang 

dan ditujukan untuk 

meningkatkan 

kebugaran jasmani 

oleh responden yang 

dilakukan dengan 

pengisian kuesioner 

 

Kuesioner Nominal  1. Ya, memiliki 

kebiasaan olahraga 

jika lama olahraga 

minimal 30 menit x 

5 kali seminggu 

(olahraga aerobik)  

2. Tidak memiliki 

kebiasaan olahraga 

jika lama olahraga 

kurang dari 30 menit 

x 5 kali seminggu 

(olahraga aerobik)  

(Karim, 2006) 

 g. Status gizi Nilai dari hasil 

perhitungan berat 

badan dalam kg dibagi 

pangkat dua dari tinggi 

badan dalam meter. 

Pengukuran dilakukan 

satu kali pada saat 

penelitian. 

Mengukur 

menggunakan 

timbangan 

elektrik 

diukur dalam 

kg dan 

microtoise 

dalam cm. 

 

ordinal Kategori dalam 

penyajian data : 

1. Kurang : 170-18,4 

kg/m
2.

 

2. Normal : 18,5-25,0
 

kg/m
2
 

3. Lebih  : > 25,0 

kg/m
2
 

 (Supariasa, 2002) 

 

 

 

h. Lama paparan Lamanya seseorang 

berada di lingkungan 

kerja dalam sehari. 

Kuesioner nominal Kategori Dalam 

Penyajian Data: 

1. ≤ 8 jam/hari 

2. ≥ 8 jam/hari. 
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3.5.  Data dan Sumber Data 

Data merupakan bahan keterangan tentang suatu objek penelitian (Bungin, 

2001). Data dapt digunakan sebagai informasi dalam penelitian. Oleh karena itu, data 

yang dikumpulkan harus akurat dan terjamin validitasnya. Jenis data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama 

biasanya diperoleh melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain 

(Sedarmayanti, 2002). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pekerja 

kontrak yang bekerja di bagian coal handling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data primer yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Data Primer dan Sumber Data Primer 

No  Data Primer Sumber Data Primer 

1. Gangguan fungsi paru Responden 

2. Faktor individu  Responden  

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak kedua, 

biasanya diperoleh melalui badan usaha atau instansi yang bergerak dalam proses 

pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta (Sedarmayanti, 

2002). Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 Data Sekunder dan Sumber Data Sekunder 

No Data Sekunder Sumber Data Sekunder 

1.  Profil PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. PT PJB Unit Pembangkitan Paiton 

2. Nama dan Jumlah pekerja kontrak PT PJB 

Unit Pembangkitan Paiton 

Koperasi Karyawan Usaha Bakti 

3. Hasil pengukuran debu batubara PT PJB Unit 

Pembangkitan Paiton 

Balai Higiene Perusahaan dan Kesehatan 

Kerja 

 

 

3.6.  Teknik dan Pengumpulan Data 

3.6.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan bagian 

instumen pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian 

(Bungin, 2001). Secara umum metode pengumpulan data menurut Nazir (2003) 

dapat dibagi atas beberapa kelompok yaitu metode dengan menggunakan pertanyaan, 

metode pengamatan langsung dan metode khusus. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Pengisian Kuesioner 

Pada pengumpulan data peneliti memberikan lembar kuesioner yang berisi 

pertanyaan tertulis kepada responden sambil didampingi oleh peneliti dalam 

mejawab pertanyaan yang dirasa sulit oleh pekerja. Pengisian kuesioner dilakukan 

untuk mendapatkan data primer dari responden.  

b. Pemeriksaan Fungsi Paru 

Pengumpulan data primer tentang gangguan fungsi paru dilakukan dengan 

melihat data hasil pemeriksaan medis dengan menggunakan alat spirometri D-EST 

HI- 501 dan mouthpiece dengan prosedur menyiapkan spirometer lengkap dengan 

kertas grafik danng mouthpiece kemudian alat dihidupkan dan dibiarkan kurang 

lebiuhi 10 menit, kemudian identitas pasien dimasukan yang terdiri dari umur, tinggi 

badan, berat badan, jenis kelamin. Responden yang diperiksa dalam posisi duduk dan 
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pakaian longgar. Perawat yang bertugas mrngukur vital capacity dengan cara 

memasang mouthpiece ke mulur responden dengan posisi bibir rapat sambil menekan 

tombol start. Responden diminta untuk melakukan pernapasa biasa melalui alat. 

Setelah kurang lebih 3-4 detik akan terdengar bunyi TIT, kemudian responden 

diminta untuk menarik napas dalam-dalam kemudian membuang napas sampai habis 

secara perlahan dan bernapas biasa kembali. Perawat menekan tobol stop untuk 

mengakhiri pemeriksaan dan menekan tombol display untuk mencatat.  

Setelah dilakukan pemeriksaan vital capcity dilanjutkan dengan pemeriksaan 

Forced Vital Capacity dan Forced Expiratory Volume in 1 second. Prodesur yang 

dilakukan sama dengan pemeriksaan vital capacity yang membedakan adalah untuk 

pengambilan napas ke 2, aiut respoden bernapas biasa setelah kurang lebih 3-4 menit 

akan terdengar bunyi TIT responden diminta mengambil napas sedalm-dalamnya dan 

kemudian membuang napas secara cepat dan dihentakkan. Perawat menekan tombol 

stop dan display untuk mencatat data FVC dan FEV1. 

c. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh 

perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Dalam penelitian, pengamatan adalah 

suatu prosedur yang berencana yang antara lain meliputi melihat, dan mencatat 

jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti (Notoadmojo,2005). 

Secara metodologis, penggunaan pengamatan adalah untuk mengoptimalkan 

kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, 

kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang 

dirasakan dan dihayati oleh subjek peneliti merasakan apa yang dirasakan dan 

dihayati  oleh subjek penelitian sehingga memungkinkan pula peneliti sebagai 

sumber data (Moleong, 2010). Bentuk pengamtan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah obeservasi partisipasi pasif dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan 
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orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut 

(Sugiyono,2007). Dalam hal ini bentuk aplikatifnya adalah mengamati pekerja pada 

saat bekerja apakah benar menggunakan masker, kemudian masker apa yang 

digunakan pada saat bekerja. Untuk kemudian hasilnya dicocokan dengan apa yang 

telah ditulis oleh pekerja kontrak pada saat mengisi kuesioner. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film yang telah disiapkan 

karena adanya permainan dari seorang peneliti (Moelong, 2010). Selain itu 

dokumentasi juga merupakan metode yang dilakukan untuk meningkatkan ketepatan 

pengamatan. Dokumentasi ini dilakukan merekam pembicaraan dan juga dapat 

merekan suatu perbuatan yang dilakukan oleh informan pada saat wawancara 

(Nazir,2003). Bentuk aplikatif dari dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto 

pada saat responden bekerja, foto pada saat pemeriksaan faal paru untuk mengetahui 

adanya gangguan faal paru, gambar pada saat pekerja kontrak mengisi kuesioner. 

 

3.6.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan sebagai 

sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda (Ridwan,2005). Instrumen 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk data 

primer dan kuesioner untuk observasi. 

 

3.7. Teknik Penyajian dan Analisis Data 

3.7.1. Teknik Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan 

hasil penelititan yang telah dilakukan agar dapat dipahami, dinalisis sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan dan kemudian ditarik kesimpulan sehingga menggambarkan 
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hasil penelitian (Suyanto, 2005). Adapun teknik penyajian data yang dilakukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Editing dilakukan sebelum pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan dari 

kuesioner perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, apabila terdapat hal-hal yang salah 

atau masih meragukan misalnya, apakah semua pertanyaan sudah terisi, apakah 

jawaban relevan dengan pertanyaan, apakah jawaban-jawaban pertanyaan konsisten 

dengan jawaban pertanyaan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki 

kualitas data serta menghilangkan keraguan data. 

b. Pemberian kode (Coding) 

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan 

pengkodean atau “coding”, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi data angka atua bilangan. Pemberian kode ini sangat berguna dalam 

memasukkan data (data entry). 

c. Pemberian skor (scoring) 

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan skor atau nilai dari jawaban dengan 

nilai tertinggi sampai nilai terendah dari kuesioner yang diajukan kepada responden. 

e. Tabulasi 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memasukkan data yang diperoleh ke dalam 

tabel-tabel sesuai dengan tujuan penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti. 

 

3.7.2. Analisis Data 

Data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel kualitatif deskriptif dan 

tabulasi silang  sebagai hasil dari interpretasi pengisian menggunakan kuesioner dan 

dari hasil pengukuran yang dilakukan. Data dianalisis menggunakan uji regresi 

logistik ganda dengan bantuan SPSS 11.5 dengan α= 0,05 untuk mengetahui 

pengaruh debu batubara terhadap kejadian gangguan faal paru dengan faktor-faktor 
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indivifu yang terdiri dari umur, masa kerja, lama kerja, pemakaian alat pelindung 

pernafasan, status gizi, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga pada pekerja kontrak 

area coal heandling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.  

Tehnik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: 

a. Analisi bivariat, yaitu dengan menganalisis masing-masing variabel independen 

dengan variabel dependen, menggunakan tabulasi silang (uji Chi-Square). 

Apabila nilai p < 0.25 maka variabel tersebut masuk dalam analisis multivariat. 

Rekomendasi bahwa tingkat 0.25 digunakan sebagai penyaring kriteria untuk 

variabel seleksi karena penggunaan suatu tingkat (0.05) sering gagal untuk 

mengidentifikasi variabel yang lebih penting (Myckey dan Greenland dalam 

Hosmer dan Lemeshow, 2000) 

b. Analisis multivariat: dilakukan untuk menganalisis variabel independen secara 

bersamaan dengan variabel dependen, menggunakan regresi logistik ganda 

dengan metode Backward Stepwise (Likelihood Ratio). Apabila nilai p < 0,05, 

maka Ho (hipotesis awal) ditolak dan H1 (hipotesis alternatif) diterima, yang 

berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Analisis nilai OR (Odds Ratio) untuk mengetahui besar risiko antara variabel 

independen terhadap variabel dependen, yaitu: 

a. Jika OR = 1 berarti variabel tersebut tidak berpengaruh 

b. Jika OR > 1 berarti variabel tersebut berpengaruh 

c. Jika OR < 1 berarti variabel tersebut merupakan faktor risiko protektif 

Pada penelitian ini selain menganalisis faktor risiko dengan melakukan 

interpretasi terhadap nilai OR, juga dilakukan interpretasi terhadap nilai minimum 

dan maksimum (lower dan upper) dari interval kepercayaan atau CI (Confidence 

Interval) dari hasil analisis regresi logistik ganda dengan cara sebagai berikut 

(Budiarto, 2003) : 
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a. Jika nilai CI = 1 atau berada dalam rentang 1, berarti variabel tersebut bukan 

faktor risiko 

b. Jika nilai CI > 1, berarti variabel tersebut merupakan faktor risiko 

c. Jika nilai CI < 1, berarti variabel tersebut merupakan faktor protektif 
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BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Faktor Individu Pekerja Kontrak PT PJB Unit Pembangkitan Paiton 

4.1.1 Usia Responden 

Usia responden merupakan usia responden dalam tahun yang dihitung dari waktu  

kelahiran sampai tahun penelitian dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan pada pekerja kontrak bagian coal handling di PT PJB Unit Pembangktian 

Paiton diperoleh data responden berdasarkan usia yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 
Usia (tahun) Frekuensi % 

< 30  37 72,5 

≥ 30  14 27,5 

Total 51 100 

Sumber: data primer terolah 2011 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui yang berusia < 30 tahun berjumlah 

37 responden yaitu sekitar 72,5 %, sedangkan responden yang berusia ≥ 30 tahun  

berjumlah 14 responden yaitu sekitar 27,5%.  

4.1.2 Kebiasaan Merokok 

Kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan dengan cara menghisap asap 

dari hasil pembakaran rokok. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 

pekerja kontrak bagian coal handling di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton diperoleh 

data responden berdasarkan kebiasaan merokok dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Kebiasaan Merokok  

Kebiasaan Merokok Frekuensi % 

Ya 35 68,6 

Tidak   16 31,4 

Total 51 100 

Sumber : data primer terolah 2011  

Berdasarkan  Tabel   4.2  di atas  dapat  diketahui   yang  memiliki  kebiasaan  

merokok   berjumlah  35  responden yaitu  sekitar  68,6% sedangkan responden yang 

tidak  memiliki  kebiasaan  merokok  sebesar  16  responden   yaitu  sekitar  31,4%.  
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4.1.3 Kebiasaan Olahraga 

Kebiasaan olahraga merupakan aktifitas menggerakan tubuh untuk menyehatkan 

badan baik olahraga aerobik maupun olahraga kompetitif yang dilakukan secara rutin 

oleh responden. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada pekerja 

kontrak bagian coal handling di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton diperoleh data 

responden berdasarkan kebiasaan olahraga dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Kebiasaan Olahraga  
Kebiasaan Olahraga Frekuensi % 

Ya 14 27,5 

Tidak   37 72,5 

Total 51 100 

Sumber : data primer terolah 2011  

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui yang  memiliki kebiasaan olahraga 

berjumlah 14 responden yaitu sekitar 27,5% sedangkan responden yang tidak memiliki 

kebiasaan olahraga sebesar 37 responden yatiu sekitar 72,5%.  

4.1.4 Status Gizi 

Status gizi seseorang dapat dinilai dari hasil perhitungan berat badan dalam kg 

dibagi pangkat dua dari tinggi badan dalam meter. Berdasarkan hasil pengukuran yang 

telah dilakukan pada pekerja kontrak bagian coal handling di PT PJB Unit 

Pembangkitan Paiton diperoleh data responden berdasarkan status gizi dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi  

Status Gizi Frekuensi % 

Kurang  1 2,0 

Normal 24 47,1 

Lebih   26 50,9 

Total 51 100 

Sumber : data primer terolah 2011  

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui responden yang memiliki status gizi 

kurang sebesar 1 responden atau sekitar 2%. Responden yang memiliki status gizi 

normal sebesar 24 responden atau sekitar 47,1%. Responden yang memiliki status gizi 

lebih sebesar 26 responden atau sekitar 50,9%.  

4.1.5 Lama Paparan 

Lama   paparan   merupakan lamanya  seseorang   berada di  lingkungan  kerja  

dalam sehari.  Berdasarkan  hasil  wawancara   yang   telah   dilakukan  pada  pekerja  
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kontrak bagian coal handling di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton diperoleh data 

responden berdasarkan lama paparan adalah sebanyak 51 responden sebesar 100% 

mempunyai lama paparan kerja sebanyak 8 jam per hari. 

4.1.6 Alat Pelindung Pernafasan 

Pemakaian alat pelindung pernafasan merupakan kebiasaan memakai bahan 

penutup hidup berupa respirator dan alat pernafasan sebagai alat pelindung diri dari 

debu terhirup. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada pekerja kontrak 

bagian coal handling di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton diperoleh data sebesar 51 

responden sebesar 100% memakai alat pelindung pernafasan yang disediakan oleh 

pihak perusahaan berupa masker kain kasa. 

4.1.7 Masa Kerja 

Masa kerja merupakan lamanya bekerja dihitung mulai pertama masuk kerja 

sebagai pekerja di bagian coal handling sampai saat penelitian. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan pada pekerja kontrak bagian coal handling di PT PJB 

Unit Pembangkitan Paiton diperoleh data responden berdasarkan masa kerja dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja  

Masa Kerja Frekuensi % 

< 3 Tahun 14 27,5 

≥ 3 Tahun 37 76,5 

Total 51 100 

Sumber : data primer terolah 2011  

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui yang  memiliki masa kerja kurang 

dari 3 tahun adalah sebesar 14 responden atau sebesar 27,5% sedangkan yang memilki 

masa kerja lebih dari sama dengan 3 tahun adalah sebesar 37 responden atau sebesar 

76,5%. 

 

4.2 Analisis Faal Paru Pekerja Kontrak PT PJB Unit Pembangkitan Paiton 

Pernafasan (respirasi) adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang 

mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak 

mengandung CO2 sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Dalam paru terjadi 

pertukaran     zat    oksigen   dari   udara   masuk     ke    dalam    darah    dan  CO2 akan 

dikeluarkan  melalui    traktus respiratoris dan   masuk ke dalam tubuh melalui  kapiler  
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vena pulmonalis kemudian masuk ke serambi kiri jantung (atrium sinitra) 

dilanjutkan ke aorta kemudian masuk ke seluruh tubuh (jaringan dan sel) disini terjadi 

oksidasi (pembakaran) sebagai ampas dari pembakaran adalah CO2 dan zat ini 

dikeluarkan melalui peredaran darah vena masuk ke jantung diteruskan ke bilik kanan 

dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru akhirnya akan di 

keluarkan menembus lapisan epitel dari alveoli (Mukono, 2008). 

Penyakit paru yang terjadi pada perusahaan yang bergerak pada daerah berdebu 

adalah terjadinya efek patofisiologis dan bersifat fibrosis pada paru sehingga alveoli 

mengalami kekuatan yang berakibat terjadinya penurunan elastisitas dan pengembangan 

paru sehingga alveoli mengalami beban kerja pernafasan yang sangat berat. Sehingga 

untuk mengatasi  daya elastisitas alat pernafasan di perlukan nafas cepat dan dangkal. 

Pernafasan ini mengakibatkan hipoventuilasi alveolar dan ketidakmampuan 

mempertahankan gas dalam normal. Setiap penurunan pengembangan paru akan 

menyebabkan pengurangan kapasitas vital paru (Mukono, 2008). 

Kelainan pada saluran pernafasan dapat berupa obstruksi aliran darah pulmonal 

dan insuffisiensi pernafasan. Kelainan saluran pernafasan secara garis besar terdiri dari 

3 bagian yaitu: 

4. Ventilasi yang tidak memadahi di alveoli. 

5. Pengurangan divusi gas melalui membran pernafasan. 

6. Berkurangnya transport oksigen ke jaringan. 

Pemeriksaan fungsi paru pada pekerja berguna untuk mendeteksi penyakit paru, 

gangguan pernapasan sebelum bekerja, menemukan penyakit secara dini serta 

memperbaiki perjalanan penyakit, disamping itu juga untuk mengetahui bahaya yang 

ada di tempat kerja serta mendapatkan standar bahaya pemaparan debu terhadap 

kapasitas fungsi paru (Mukono, 2008). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan faal paru menggunakan alat spirometer yang 

dilakukan terhadap pekerja kontrak PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, didapat hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Distribusi Hasil Pemeriksaan Faal Paru pada Pekerja Kontrak   

Gangguan Faal Paru Frekuensi % 

Normal  22 43,1 

Restriktif 28 54,9 

Obstruktif - - 

Mixed 1 2,0 

Total 51 100 

Sumber : data primer terolah 2011  

Insiden kelainan faal paru pada penelitian ini adalah dari 51 responden terdapat 22 

responden tidak mengalami gangguan faal paru atau normal sekitar 43,1%, terdapat 1 

responden mengalami gangguan faal paru berupa mixed atau sekitar 2%, terdapat 28 

responden mengalami gangguan faal paru berupa restriktif atau sekitas 54,9%. Untuk 

kelainan gangguan faal paru berupa obstruktif tidak ditemukan pada responden. Dari 

hasil yang didapat sebanyak 28 responden mengalami gangguan faal paru restriktif. 

Restriktif yaitu penyempitan saluran paru yang diakibatkan oleh bahan yang bersifat 

toxic seperti debu batubara yang mengganggu saluran pernafasan.  

Keadaan ini menunjukkan adanya penyakit paru atau dari luar yang menyebabkan 

kapasitas vital berkurang, khususnya kapasitas total paru. Penyakit ini memiliki 

keterbatasan ekspansi paru, baik karena perubahan parenkim paru maupun karena 

penyakit pada pleura dan dinding dada. Tanda-tandanya adalah penurunan kapasitas 

vital dan volume paru istirahat yang kecil, tetapi resistensi jalan napas (berhubungan 

dengan volume paru) tidak meningkat. Hal ini diakibatkan juga dengan lingkungan 

kerja yang berdebu serta letak daerah kerja di pinggir pantai sehingga angin yang 

dihasilkan cukup untuk menghasilkan debu yang berterbangan di udara. 

 

4.3 Analisis Paparan Polutan Debu Batubara Area Coal Handling Terhadap 

Gangguan Faal Paru Pekerja Kontrak PT PJB Unit Pembangkitan Paiton 

Batubara    adalah   fosil     yang   berguna     untuk   bahan   bakar.   Bahan   utama  

penyusun batubara adalah karbon. Selain itu hidrogen, oksigen, nitrogen, logam 

(kadmium,  tembaga,   nikel,   besi,  timah,   seng),   mineral inorganik   ( kaolin,  mika,  

titanium,     sulfur,   natrium,      magnesium)    dan  silika  kristalin.  Beberapa    logam  
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tersebut dapat bersifat sitotoksik dan karsinogenik. Berdasarkan usia terdapat 3 jenis 

batubara yaitu (Mustakfir, 2009) : 

a. Anthracite usia tua, sedikit mengandung bahan yang mudah menguap, keras 

dan berkilau. 

b. Bituminous usia pertengahan, lebih banyak mengandung bahan yang mudah 

menguap. 

c. Lignite usia muda atau batubara muda, sebagian besar mengandung bahan 

yang mudah menguap, berwarna coklat. 

Batubara merupakan mineral yang tidak murni. Kemampuan debu batubara untuk 

menyebabkan pneumokoniosis berbeda dari satu tambang ke tambang lainnnya, hal 

tersebut ditentukan menurut golongan atau kelas yang manggambarkan kadar karbon 

dan pembakarannya. Anthracite adalah batubara golongan tertinggi dengan kandungan 

98%, terendah adalah Bituminous dan subtiminous dengan kadar karbon 90-95%. 

Golongan batubara mempengaruhi faktor resiko, makin tinggi golongannya makin 

tinggi pula resikonya. Pada umumnya batubara anthracite lebih beruhubungan dengan 

pneumokoniosis batubara dibanding bituminous karena debu antrhacite lebih banyak 

mengandung kristalin silika dibanding jenis lain. Semakin tua usia batubara maka 

semakin meningkat perbandingan karbon terhadap bahan kimia lain batu mineral. Debu 

batubara respirabel memiliki lias permukaan relatif besar karena ukuran aerodinamik 

yang kecil dan berpori-pori. Bahan organik aromatik yang terdapat pada permukaan 

batubara seperti benzen, metilen, fenol dan fenatren mempengaruhi aktiviti biologi 

batubara. Pada batubara juga didapatkan abu yang mengandung silikat (kaolin dan 

mika), silika sebagai bentuk dari kwarsa tanah liat (Mustakfir, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton 

hasil pengukuran debu batubara pada area coal handling adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Kadar Debu di area coal handling 

Area Coal 

Handling 

Satuan Kadar Terukur SNI 19-0232-2005 Nilai Ambang Batas Zat 

Kimia di Udara Lingkungan Kerja (mg/m
3
) 1 2 3 

Ash Disposal mg/m
3
 0,1122 0.0213 0,0271 2 

Power Plant mg/m
3
 0,1550 0,0636 0,0708 2 

Coal Pile mg/m
3
 0,1256 0,0287 0,0664 2 

Sumber : data sekunder PT PJB Unit Pembangkitan Paiton terolah 2011  

Berdasarkan hasil yang didapat kadar debu yang terjadi di area coal handing 

masih relatif di bawah standar hal ini dikarenakan jumlah kadar debu terukur adalah di 

bawah 2 mg/m
3
 yaitu apabila di rata-rata adalah 0,16 untuk di daerah power plant 

karena pada saat pengukuran banyak faktor yang terjadi. Metode pengukuran debu 

batubara yang di pakai adalah metode gravimetri. Secara umum dapat diketahui dapat 

bahwa kadar debu di area kerja terbuka lebih tinggi dibandingkan area kerja tertutup 

seperti misalnya pada area coal handling  bagian coal pile  namun yang terjadi pada 

hasil pengukuran didapatkan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah 

tertutup seperti area coal handling bagian power plant. Hal ini dapat terjadi karena pada 

saat dilakukannya pengukuran di area terbuka pada bulan Februari keadaan cuaca tidak 

mendukung (hujan) untuk timbulnya pajanan debu yang besar sehingga hasil yang 

didapatkan tidak seperti keadaan ketika keadaan cuaca kering dan berangin.  

Hubungan Paparan Debu Batubara dengan Gangguan Faal Paru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden yaitu tenaga kerja 

kontrak di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton area coal handling diperoleh bahwa : 

Tabel 4.8  Hasil Tabulasi Silang Paparan Debu Batubara terhadap Gangguan Faal Paru 

Paparan Debu 

Batubara 

Gangguan Faal Paru 

Normal Restriktif 

Responden Prosentase (%) Responden  Prosentase (%)  

0,11 1 1,9 3 5,9 

0,12  18 35,3 20 39,2 

0,16 3 5,9 6 11,8 

Total  22 43,1 29 56,9 

Sumber : data primer terolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan hasil paparan debu yang paling banyak 

menimbulkan    gangguan    faal paru bagi     pekerja adalah     paparan   debu   batubara  

terukur    sebesar    0,12 mg/Nm
3     

 sebesar     39,2%.    Hal  ini disebabkan  karena lama  
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kerja tenaga kerja yang berada di daerah tersebut sekitar 8 jam per hari, dan letak daerah 

pekerjaan mereka adalah terletak di area ash disposal di mana ash disposal tersebut 

merupakan area luar ruangan yang mendapatkan hembusan angin paling kencang 

sehingga terjadi banyak debu berterbangan yang dapat mengganggu aktivitas tenaga 

kerja. Namun setelah diuji menggunakan analisis regresi logistik dengan hasil (p=0,558) 

didapatkan hasil p-value > 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa variabel 

paparan debu batubara pada area pekerja tidak berpengaruh terhadap kejadian gangguan 

faal paru. Seharusnya debu merupakan faktor risiko utama yang berperan dalam 

gangguan faal paru hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari Mengkidi 2006 yang 

menyatakan bahwa kadar debu merupakan faktor resiko utama untuk pembentukan 

gangguan faal paru karena debu yang bersifat toksik terhadap makrofag seperti silika 

bebas merangsang terbentuknya makrofag baru. Makrofag baru memfagositosis silika 

bebas tadi sehingga terjadi autolysis, keadaan ini terjadi berulang-ulang. Pembentukan 

dan destruksi makrofag yang terus-menerus berperan penting pada pembentukan 

jaringan ikat kolagen dan pengendapan hialin pada jaringan ikat tersebut. Fibrosis ini 

terjadi pada parenkim paru yaitu pada dinding alveoli dan jaringan interstial. Akibat 

fibrosis paru akan menjadi kaku menimbulkan gangguan pengembangan paru yaitu 

kelainan fungsi yang restriktif. 

Namun yang terjadi pada saat pengukuran dilakukan keadaan area kerja adalah 

pada saat musim hujan di mana partikel air mengikat debu yang kemudian menjadi 

butiran jatuh ke tanah sehingga air mengurangi debu yang berterbangan sehingga debu 

yang terjadi semakin sedikit sehingga debu yang dihasilkan dibawah nialai ambang 

batas. Debu batubara dihasilkan dari kegiatan penambangan itu sendiri. Pemisahan 

(breaking) secara kering dengan cara peledakan pengerukan dapat menimbulkan debu 

yang banyak. Debu batubara juga dapat terbentuk pada proses penggilingan dan ketika 

pencampurannya serta pengangkutan. Disamping itu proses pelapukan alami batubara 

juga dapat menjadi sumber terbentuknya debu batubara tersebut. Seperti telah 

dijelaskan, bahwa debu batubara akan terbentuk dalam jumlah yang cukup banyak kalau 

operasi    penambangan  dilakukan dalam proses yang kering. Sebaliknya jika dilakukan  
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penambangan dengan sistem penyiraman air yang cukup, debu yang terbentuk 

akan terendapkan pada lantai kerja. 

Secara umum diketahui bahwa debu berperan penting dalam berbagai gangguan 

pernapasan. Semakin tinggi kadar debu, semakin besar kemungkinan terkena gangguan 

pernapasan dan sebaliknya. Dalam penelitian ini kadar debu memang masih berada di 

bawah NAB, tetapi pengaruhnya terhadap terjadinya gangguan faal paru secara tidak 

langsung dapat dilihat dalam hubungannya dengan area kerja. 

Berdasarkan klasifikasinya debu tergolong ke dalam 2 kategori utama yaitu : 

1. Debu respirabel (Respirable dust) 

Pengertian debu respirabel yaitu partikel debu kecil yang berukuran (0,2-5 

microns) untuk menembus melewari saluran pernafasan atas dan masuk ke dalam 

paru. 

2. Debu inhalabel (Inhalable dust) 

Pengertian debu inhalabel yaitu debu yang dapat dilihat. Debu yang dapat masuk 

ke dalam tubuh (berukuran di bawah 100 microns) namun terjebak di saluran 

pernafasan mulai dari hidung, tenggorokan dan saluran pernafasan atas (debu 

respirabel termasuk ke dalam debu inhalabel bukan kebalikannya dihubungkan 

dengan ukuran debu ) bagian mana yang terkena efek. 

 
Gambar 4.1 Efek Kesehatan yang Ditimbulkan oleh debu 

Sumber : Occupational Hygiene Service 
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Efek kesehatan dari inhalabel dust pada umumnya lebih bergantung pada bahan 

kontaminannnya contoh metal. Rata-rata dapat menyebabkan meningkatnya iritasi 

pernafasan, asma, dan bronchitis kerja yang dapat terpapar saat kerja. Berdasarkan SNI 

19-0232-2005 Nilai Ambang Batas Zat Kimia di Udara Lingkungan Kerja nilai ambang 

batas dari debu inhalabel dan respirable adalah 2 mg/m
3
. Berdasarkan hasil penelitian 

debu batubara di paiton termasuk ke dalam debu respirabel karena debu yang ada di PT 

PJB Unit Pembangkitan Paiton area coal handling memiliki ukuran  kurang dari 3 µ.  

Inhalasi debu batubara yang berkepanjangan dapat menyebabkan pneumokoniosis 

batubara, silikosis, bronchitis industri kronik yang disertai emfisema atau tidak. Partikel 

debu bautbara dan pigmen karbon berukuran 2-5 µm yang terinhalasi dalam waktu 

tertentu masuk ke bronkiolus terminalis, dimakan oleh makrofag interstisial dan 

alveolar lalu dikirim ke sistem mukosilier untuk dikeluarkan bersama mucus atau masuk 

ke sistem limfatik. Bila kedua sistem tersebut tidak mampu mengatasi, partikel debu dan 

pigmen dalam makrofag akan tertahan di bronkiolus terminalis dan alveoli yang 

memacu respons imun melalui mekanisme di bawah ini : 

a. Sitotoksiti langsung, debu batubara menyebabkan terjadinya peroksidasi membrane 

lipid dan merusak sel membrane. Sel membrane yang rusak melepaskan enzim 

intraseluler sehingga terjadi kerusakan jaringan, pembentukan fibrosis dan retikulin 

atau kerusakan septa alveolar. 

b. Aktivasi pembentukan oksidan, debu batubara memacu pembentukan ROS yang 

mengalahkan pertahanan antioksidan paru sehigga terjadi peroksidase lipid dan 

kerusakan sel selanjutnya terbentuk fibrosis dan kerusakan septa alveolar. 

c. Stimulasi sekresi sitokin dan kemokin inflamasi dari makrofag alveolar dan atau 

epitel alveolar, mediator inflamasi sebagai kemokin untuk menarik neuutrofil dan 

makrofag dari kapiler paru ke alveoli. Sitokin lalu mengaktifkan  fagositosis terhadap 

oksidan sehingga terjadi kerusakan jaringan dan pembentukan fibrosis. 
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d. Stimulasi sekresi faktor fibrogenik dari makrofag alveolar dan atau epitel alveolar. 

Hal ini dapat menyebabkan debu yang terhirup ke dalam paru seseorang terjebak 

di dalam alveoli sehingga terjadi penurunan kapasitas paru dalam mengolah udara yang 

masuk, selain itu debu yang masuk dapat  tertinggal dan menempel di saluran 

pernapasan sehingga terjadi penyempitan saluran pernafasan sehingga timbulah 

penyakit restriktif.
 

 

4.4 Analisis Faktor Resiko yang Berhubungan Dengan Terjadinya Gangguan 

Paru Akibat Paparan Debu Batubara 

Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala saluran  pernapasan dan gangguan 

ventilasi paru  khususnya dari aspek tenaga kerja yang meliputi kebiasaan merokok, 

masa kerja, usia, kebiasaan penggunaan alat pelindung diri yaitu berupa alat pelindung 

pernafasan, status gizi dan kebiasaan olah raga. Hal ini juga diperkuat dengan adanya 

faktor lingkungan dari tempat kerja yaitu debu batubara. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan di lapangan di dapatkan hasil analisis sebagai berikut : 

1. Hubungan Antara Kebiasaan Merokok Dengan Gangguan Fungsi Paru  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden yaitu tenaga kerja 

kontrak di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton area coal handling diperoleh bahwa : 

Tabel 4.9 Hasil Tabulasi Silang Kebiasaan Merokok Terhadap Gangguan Faal Paru 

Kebiasaan 

Merokok 

Gangguan Faal Paru 

Normal Restriktif 

Responden Prosentase (%) Responden  Prosentase (%)  

Tidak 8 15,69 8 15,69 

Ya 14 27,44 21 41,18 

Total  22 43,13 29 56,87 

Sumber: data primer terolah 2011 

Berdasarkan   pada   Tabel   4.9   tampak   bahwa,   responden   yang   memiliki  

kebiasaan merokok pada tenaga kerja kontrak   PT  PJB  Unit   Pembangkitan   Paiton 

yang   memilki   gangguan    faal  paru  restriktif  sebesar  21  responden  atau  sebesar  

41,18% dan responden yang memiliki kebiasaan merokok teapi tidak mengalami 

gangguan   restriktif  sebesar  14  responden atau   sebesar  27,44%. Sedangkan untuk  
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responden yang tidak memiliki kebiasaan merokok namun mengalami gangguan faal 

paru yaitu restriktif sebesar 8 responden atau sebsar 15,69%, dan responden yang tidak 

memiliki kebiasaan merokok dan tidak mengalami gangguan faal paru sebesar 8 

responden atau sebesar 15,69%.  Hasil analisis didapat bahwa sebagian besar gangguan 

faal paru pada tempat berdebu banyak terjadi pada tenaga kerja yang merokok. Namun 

setelah di uji menggunakan analisis regresi logistik didapatkan hasil (p=0,503) dengan 

hasil nilai yang didapat > 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa variabel 

kebiasaan merokok tidak berpengaruh terhadap kejadian gangguan faal paru. 

Berdasarkan hasil wawancara pada responden, dari 35 responden yang merokok 

memliki kebiasaan merokok sehari hanya menghabiskan maksimal 6 batang. 

Berdasarkan wawancara ketika berada di area kerja, responden tidak diperbolehkan 

merokok baik jam kerja maupun jam istirahat sedangkan waktu yang dihabiskan di area 

kerja adalah sebanyak 8 jam per hari. Hal ini dapat menjadi alasan seseorang untuk 

mengurangi kegiatan merokok perharinya. Normalnya manusia menggunakan waktu 

yang efektif adalah 15 jam untuk berkegiatan sebelum berisitrahat pada malam hari. 

Pada kasus responden ini waktu yang dihabiskan di area kerja adalah 8 jam tersisa 7 jam 

untuk berkegiatan yang lain, sehingga waktu yang digunakan untuk merokok sangatlah 

sedikit apabila digunakan untuk menghabiskan 1 pak rokok yang berisi 12 batang.  

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 23 responden yang memiliki kebiasaan 

merokok memiliki usia kurang dari 30 tahun. Hal ini berhubungan dengan lama 

merokok yang seharusnya semakin lama seseorang merokok meneruskan kebiasaannya 

maka akan semakin tinggi resiko terkena kanker paru. Usia muda 20-30 tahun adalah 

usia seseorang memiliki kebiasaan olahraga yang sangat tinggi, dan hasil olahraga dapat 

membantu seseorang dalam menjaga kesehatan badan masing-masing individu karena 

itu kebiasaan merokok dapat tidak berpengaruh terhadap gangguan faal paru.   

Padahal seharusnya merokok dapat menyebabkan perubahan struktur, fungsi 

saluran napas dan jaringan paru. Pada saluran napas besar, sel mukosa membesar 

(hipertrofi)   dan    kelenjar  mucus   bertambah  banyak   (hiperplasia).  Pada  saluran  
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napas kecil,  terjadi radang ringan hingga penyempitan akibat bertambahnya sel dan 

penumpukan lendir. Pada jaringan paru terjadi peningkatan jumlah sel radang dan 

kerusakan alveoli. Jaringan paru terjadi peningkatan jumlah sel radang dan kerusakan 

alveoli. Akibat perubahan anatomi saluran nafas pada perokok akan timbul perubahan 

pada fungsi paru dengan segala macam gejala klinisnya. Hal ini juga dibuktikan dalam 

jurnal dari penelitian Petsonk 2007 yang menyatakan bahwa merokok dapat menambah 

resiko pekerja batubara untuk menderita gangguan faal paru terutama untuk usia diatas 

30 tahun. 

 

2. Hubungan Antara Masa Kerja dengan Gangguan Faal Paru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden yaitu tenaga kerja 

kontrak di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton area coal heandling diperoleh bahwa : 

Tabel 4.10 Hasil Tabulasi Silang Masa Kerja Terhadap Gangguan Faal Paru 

Masa Kerja 

Gangguan Faal Paru 

Normal Restriktif 

Responden Prosentase (%) Responden  Prosentase (%)  

< 3 tahun 7 13,7 7 13,7 

  ≥ 3 tahun 15 29,4 22 43,1 

Total  22 43,1 29 56,8 

Sumber: data primer terolah 2011 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.10 di dapatkan responden yang memiliki masa 

kerja kurang dari 3 tahun dan tidak mengalami gangguan faal paru sebesar 7 responden 

atau sebesar 13,7%, dan responden yang mempunyai masa kerja kurang dari 3 tahun 

dan tidak mengalami gangguan faal paru adalah 7 responden atau sebesar 13,7%. 

Sedangkan untuk responden yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun dan tidak 

mengalami gangguan faal paru sebesar 15 responden atau sebesar 29,4% dan responden 

yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun dan mengalami gangguan faal paru 

sebanyak 22 responden atau sebesar 43,1%. Dari hasil analisis didapat bahwa sebagian 

besar gangguan faal paru pada tempat berdebu banyak terjadi pada tenaga kerja yang 

telah bekerja di daerah berdebu tersebut lebih dari 3 tahun. Namun setelah diuji 

menggunakan analisis regresi logistik dengan hasil (p=0,543) dengan hasil nilai yang 

didapat adalah p-value > 0,05.   
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Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa variabel masa kerja tidak berpengaruh 

terhadap kejadian gangguan faal paru. 

Masa kerja tidak berpengaruh terhadap gangguan faal paru karena penggunaan 

masker oleh responden. Masing-masing responden menggunakan masker pada saat 

bekerja. Area kerja yang berdebu mengharuskan setiap pekerja untuk memakai masker 

untuk menghindari adanya efek negatif pada tubuh pekerja. Selain itu kadar debu yang 

terjadi di tiap tempat berbeda, kadar debu yang terjadi di power plant akan berbeda 

dengan kadar debu yang terjadi di stock pile dan ash disposal sehingga efek yang 

diterima oleh pekerja juga berbeda-beda. Rotasi pekerja yang dilakukan oleh koperasi 

yang menaungi pekerja juga sudah dilakukan namun hanya pada beberapa pekerja yang 

tidak memiliki konsentrasi pekerjaan berat misalnya pada pekerja yang bertugas 

menyapu debu, memindahkan sisa batubara ke atas truck untuk dibawa ke tempat 

penampungan yang lebih besar. Pekerja yang tidak dilakukan rotasi adalah pada pekerja 

yang bertugas di operator alat berat, mereka bertugas memadatkan batubara di area 

stockpile mereka adalah pekerja yang sudah memiliki keahlian khusus yang tidak dapat 

diganti oleh sembarang pekerja.    

Padahal seharusnya debu yang terhirup dalam konsentrasi dan jangka waktu yang 

cukup lama akan membahayakan. Akibat penghirupan debu, yang langsung akan kita 

rasakan adalah sesak, bersin, dan batuk karena adanya gangguan pada saluran 

pernafasan. Paparan debu untuk beberapa tahun pada kadar yang rendah tetapi diatas 

batas limit paparan, menunjukkan efek toksik yang jelas. Masa kerja merupakan kurun 

waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat. Masa kerja adalah jangka 

waktu orang sudah bekerja (pada suatu kantor, badan dan sebagainya).  Masa kerja 

dapat mempengaruhi tenaga kerja baik positif maupun negatif. Akan memberikan 

pengaruh positif kepada tenaga kerja bila dengan lamanya seseorang bekerja maka dia 

akan semakin berpengalaman dalam melakukan tugasnya. Sebaliknya akan memberikan 

pengaruh negatif apabila semakin lamanya seseorang bekerja maka akan menimbulkan 

kebosanan (Handoko, 1992). Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian dari 

Mengkidi 2006 yang menyatakan bahwa masa kerja merupakan faktor risiko untuk 

terjadi gangguan faal paru pada karyawan.  
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3. Hubungan Usia dengan Gangguan Faal Paru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden yaitu tenaga kerja 

kontrak di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton area coal handling diperoleh bahwa : 

Tabel 4.11 Hasil tabulasi silang Usia Terhadap Gangguan Faal Paru 

Usia 

Gangguan Faal Paru 

Normal Restriktif 

Responden Prosentase (%) Responden  Prosentase (%)  

< 30 tahun 17 33,3 18 35,3 

  ≥ 30 tahun 5 9,8 11 21,5 

Total  22 43,1 29 56,8 

Sumber : data primer terolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 30 

tahun dan normal sebanyak 17 responden atau sebesar 33,3% dan responden yang 

berusia kurang dari 30 tahun dan menderita restriktif sebanyak 18 responden atau 

sebesar 35,3%. Sedangkan untuk responden yang berusia lebih dari 30 tahun dan normal 

sebanyak 5 responden atau sebesar 9,8% dan responden yang berusia lebih dari 30 tahun 

dan menderita gangguan pernafasan restriktif sebanyak 11 responden atau sebesar 

21,5%. Dari hasil analisis tabulasi silang dapat dilihat bahwa sebagian besar gangguan 

faal paru pada tempat berdebu banyak terjadi pada tenaga kerja yang berusia kurang 

dari 30 tahun. Namun setelah diuji menggunakan analisis regresi logistik dengan hasil 

(p=0,246) dengan hasil nilai yang didapat p-value > 0,05. Hasil analisis tersebut 

menunjukan bahwa variabel usia pekerja tidak berpengaruh terhadap kejadian gangguan 

faal paru. 

Faktor usia tidak berpengaruh karena sebagian besar responden atu 35 respoden 

berusia kurang dari 30 tahun sehingga pada usia tersebut masih belum mencapai titik 

optimal. Faal paru akan meningkat dengan bertambahnya usia, nilai faal paru mulai dari 

masa kanak-kanak terus meningkat sampai mencapai titik optimal pada usia 22-30 

tahun. Sesudah itu terjadi penurunan, setelah mencapai titik pada usia dewasa muda, 

difusi paru, ventilasi paru, ambilan O2 dan semua parameter paru akan menurun sesuai 

dengan perubahan usia. Sesudah usia pubertas anak laki-laki menunjukkan kapasitas 
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faal paru yang lebih besar dari pada perempuan (West, 2010). Hal ini dibuktikan dalam 

penelitian Mengkidi tahun 2006 bahwa usia lebih dari 30 tahun merupakan faktor resiko 

terjadinya gangguan faal paru yang berarti karyawan dengan usia lebih dari 30 tahun 

potensial mendapat gangguan faal paru 1,7 kali lebih besar dibandingkan karyawan 

yang berusia kurang dari 30 tahun. 

 

4. Hubungan Faktor Kebiasaan Penggunaan Alat Pelindung Pernafasan dengan 

Gangguan Faal Paru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden yaitu tenaga kerja 

kontrak di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton area coal heandling diperoleh bahwa : 

Tabel 4.12 Hasil tabulasi silang kebiasaan pemakaian Alat Pelindung Pernafasan 

terhadap Gangguan Faal Paru 

Memakai APD  

Gangguan Faal Paru 

Normal Restriktif 

Responden Prosentase (%) Responden  Prosentase (%)  

Ya  22 43,1 29 56,9 

Total  22 43,1 29 56,9 

Sumber : data primer terolah 2011 

Berdasarkan Tabel 4.12 di dapatkan hasil tenaga kerja yang selalu menggunakan 

alat pelindung pernafasan yang terkena gangguan faal paru sebesar 56,9% sedangkan 

yang tidak mengalami gangguan faal paru sebesar 43,1%. Hal ini disebabkan karena alat 

pelindung pernafasan yang digunakan hanya berupa masker medis atau masker debu 

(purifying respirator). Namun setelah diuji menggunakan analisis regresi logistik, 

karena nilai yang ada konstan atau sama keseluruhan maka tidak dapat dianalisis 

sehingga secara otomatis hilang dari analisis regresi logistik oleh karena itu kebiasaan 

pemakaian alat pelindung pernafasan tidak berpengaruh terhadap kejadian gangguan 

faal paru. 

Berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan ke lapangan yang digunakan oleh para 

pekerja hanya masker medis atau masker debu. Banyak masker debu atau masker medis 

yang tidak disetujui sebagai respirator, karena tidak erat di wajah memungkinkan 

bahaya udara untuk masuk ke zona pernafasan. Bahkan masker yang dipakai yang diikat 

secara erat ke muka belum di rancangn untuk melindungi pemakainya diudara berdebu. 

Masker yang digunakan ini kurang efektif karena berhubungan dengan ukuran debu 
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batubara dan batas yang ditolerir oleh masker medis tersebut. Jika ingin mengurangi 

masuknya partikel debu ke dalam paru maka harus menggunakan respirator NIOSH 

seharusnya tenaga kerja tersebut memakai alat pelindung pernafasan yang disebut 

respirator sekali pakai atau purifying respirator. Dibuat dari bahan filter. Beberapa 

cocok untuk debu berukuran pernafasan. Bagian muka alat tersebut bertekanan negatif 

karena paru menjadi daya penggeraknya. Respirator sangat sesuai untuk digunakan di 

area berdebu terutama debu batubara yang sangat berbahaya bagi kesehatan (Harington, 

2003). Berdasarkan hasil penelitian Mengkidi tahun 2006 menyatakan bahwa 

pemakaian alat pelindung pernapasan merupakan faktor protektif  untuk terjadinya 

gangguan faal paru yang berarti gangguan faal paru dapat ditimbulkan dari kelalaian 

atau ketidak patuhan dalam mengenakan alat pelindung pernapasan pada saat bekerja.  

 

5. Hubungan Status Gizi dengan Gangguan Faal Paru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden yaitu tenaga kerja 

kontrak di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton area coal handling diperoleh bahwa : 

Tabel 4.13 Hasil tabulasi silang Status Gizi terhadap Gangguan Faal Paru 

Status Gizi  

Gangguan Faal Paru 

Normal Restriktif 

Responden Prosentase (%) Responden  Prosentase (%) 

Kurus  0 - 1 1,9 

Normal  12 23,5 12 23,5 

Gemuk  10 19,6 16 31,5 

Total  22 43,1 29 56,9 

Sumber : data primer terolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.13 didapatkan hasil responden dengan status gizi kurus 

sebanyak 1 responden dan mengalami gangguan faal paru restriktif. Responden dengan 

status gizi normal atau baik dan tidak menderita gangguan faal paru sebanyak 12 

responden atau sebesar 23,5%, sedangkan yang mengalami gangguan faal paru 

sebanyak 12 responden atau sebesar 23,5%. Responden dengan status gizi gemuk dan 

tidak menderita gangguan faal paru sebanyak 10 responden atau sebesar 19,6%, 

sedangkan yang mengalami gangguan faal paru sebanyak 16 responden atau sebesar 

31,5. Dari hasil ini dapat dilihat tenaga kerja dengan status gizi gemuk yang paling 

banyak terkena gangguan faal paru. Namun setelah diuji menggunakan analisis regresi 

logistik dengan hasil (p=0,484) dengan hasil nilai yang didapat p-value > 0,05. Hasil 
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analisis tersebut menunjukan bahwa variabel status gizi pekerja tidak berpengaruh 

terhadap kejadian gangguan faal paru.   

Dari 51 responden terdapat 24 responden yang memiliki status gizi tergolong baik 

sehingga status gizi tidak berhubungan dengan gangguan faal paru. Karena status gizi 

merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan zat gizi. Berdasarkan 

hasil penelitian Mengkidi tahun 2006 status gizi tidak berpengaruh terhadap gangguan 

faal paru karena sebagian besar responden atau pekerja memiliki status gizi baik. Salah 

satu akibat dari kekurangan gizi dapat menurunkan system imunitas dan antibody 

sehingga orang mudah terserang infeksi seperti : pilek, batuk, diare dan juga 

berkurangnya kemampuan tubuh untuk melakukan detoksifikasi terhadap benda asing 

seperti debu yang masuk ke dalam tubuh. Status gizi tenaga kerja erat kaitannya dengan 

tingkat kesehatan tenaga kerja maupun produktifitas tenaga kerja. Status gizi yang baik 

akan mempengaruhi profuktifitas tenaga kerja yang berarti terdapat peningkatan 

produktifitas perusahaan (Supariasa, 2002).  

 

6. Hubungan Kebiasaan Olah Raga dengan Gangguan Faal Paru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden yaitu tenaga kerja 

kontrak di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton area coal handling diperoleh bahwa : 

Tabel 4.14 Hasil Tabulasi silang Kebiasaaan Olahraga Terhadap Gangguan Faal Paru 

Kebiasaan 

Olahraga 

Gangguan Faal Paru 

Normal Restriktif 

Responden Prosentase (%) Responden  Prosentase (%)  

Ya   6 11,8 8 15,7 

Tidak  16 31,3 21 41,2 

Total  22 43,1 29 56,9 

Sumber : data primer terolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.14 didapatkan hasil responden yang memiliki kebiasaan 

olahraga dan tidak mengalami gangguan faal paru sebanyak 6 orang atau sebesar 11,8%, 

sedangakan yang memiliki gangguan faal paru sebanyak 8 responden atau sebesar 

15,7%. Responden yang tidak memiliki kebiasaan olahraga dan tidak mengalami 

gangguan faal paru sebanyak 16 responden atau sebesar 31,3%, sedangkan yang 

mengalami gangguan faal paru sebanyak 21 responden atau sebesar 41,2%. Dari hasil 

ini dapat dilihat bahwa responden yang tidak memilki kebiasaan olahraga dan 
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mengalami gangguan faal paru restriktif yang paling banyak terjadi. Namun setelah 

diuji menggunakan analisis regresi logistik dengan hasil (p=0,980) dengan hasil nilai 

tersebut p-value > 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa variabel kebiasaan 

olahraga pekerja tidak berpengaruh terhadap kejadian gangguan faal paru.  

Berdasarkan hasil penelitian Mengkidi tahun 2006 menyatakan bahwa faktor 

kebiasaan olahraga tidak berpengaruh terhadap gangguan faal paru karena sebagian 

besar pekerja atau responden tidak memiliki kebiasaan olahraga. Berbeda dengan hasil 

penelitian dari Mary tahun 2005 yang menyatakan bahwa faktor kebiasaan olahraga 

berpengaruh terhadap gangguan faal paru karena kaitannya dengan menjaga kapasitas 

vital paru. Karena seseorang yang memiliki kapasitas vital paru yang baik maka dalam 

melakukan aktivitas olahraga dia tidak mudah merasakan lelah dan dengan olahraga 

teratur maka orang tersebut kapasitas vital parunya akan terawat dengan baik. Olahraga 

penting untuk mencegah timbulnya penyakit. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan 

daya imunitas seseorang terhadap penyakit. Misalnya pada orang yang berpenyakit 

asma, olahraga bukan mencegah serangan tetapi dengan olahraga kondisi tubuhnya akan 

bagus sehingga saat serangan datang tidak terlalu fatal karena daya tahan lebih baik 

(Mary, 2005). 

Latihan fisik sangat berpengaruh terhadap sistem kembang pernapasan. Dengan 

latihan fisik secara teratur dapat meningkatkan pemasukan oksigen ke dalam paru. 

Kebiasaan berolahraga memberi manfaat dalam meningkatkan kerja dan fungsi paru, 

jantung dan pembuluh darah. Semakin sering berolahraga maka keuntungan olahraga 

semakin bisa didapat. Untuk mengetahui berapa banyak olahraga yang dibutuhkan harus 

diketahui dahulu macam olahraga yang dilakukan. Olahraga yang baik dan benar dapat 

dimulai sejak usia muda hingga usia lanjut. Olahraga dapat dilakukan di mana saja 

dengan memperhatikan lingkungan yang nyaman, bebas polusi, tidak menimbulkan 

cedera misalnya di rumah, di tempat kerja, dan di lapangan. Olahraga yang dilakukan 

hendaknya secara bervariasi, berganti-ganti jenisnya supaya tidak monoton. Olahraga 

dilakukan secara bertahap dimulai dari pemanasan 5-10  menit, diikuti dengan latihan 

inti minimal 20 menit dan diakhiri dengan pendinginan selama 5-10 menit. Frekuensi 

yang dapat dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu. Waktu yang digunakan 

untuk berolahraga dimulai dari kemampuan diri  kemudian ditambah secara perlahan-
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lahan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh perlu waktu ½ -1 jam, sedangkan untuk 

membakar lemak perlu waktu lebih lama (lebih dari 1 jam). Pada saat berolahraga hal-

hal yang perlu diperhatikan adalah jangan langsung makan kenyang setelah berolahraga, 

makanlah makanan lunak atau cairan seperti bubur kacang hijau, minumlah secukupnya 

bila banyak berkeringat dan jangan langsung mandi, gantilah pakaian olahraga yang 

digunakan bila terlalu basah. Ada beberapa kriteria yang tidak dianjurkan berolahraga 

yaitu bila sedang demam, untuk olahraga jalan bila terdapat varises pada kaki dan paha, 

dan yang mengalami sakit tekanan darah tinggi tidak terkontrol, kencing manis tidak 

terkontrol, dan kelainan katup jantung (Karim,2006). 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

a. Berdasarkan hasil penelitian pada 51 tenaga kerja kontrak PT PJB unit 

pembangkitan Paiton, rata-rata tenaga kerja kontrak PT PJB Unit Pembangkitan 

Paiton area coal heandling berusia lebih dari 30 tahun, sebagian besar pekerja 

kontrak memiliki kebiasaan merokok, sebagian besar pekerja kontrak tidak 

memiliki kebiasaan olahraga, sebagian besar pekerja kontrak mengalami status 

gizi lebih, sebagian besar pekerja kontrak memiliki masa kerja lebih dari 3 

tahun, seluruh pekerja kontrak memakai alat pelindung pernafasan pada saat 

bekerja, seluruh pekerja kontrak memiliki jam kerja selama 8 jam per hari. 

b. Berdasarkan hasil penelitian kapasitas fungsi paru pekerja, sebagian besar tenaga 

kerja mengalami gangguan faal paru. 

c. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik tidak terdapat pengaruh paparan 

polutan debu batubara yang dihasilkan dengan gangguan faal paru. 

d. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik tidak terdapat pengaruh antara faktor 

risiko yang berhubungan dengan terjadinya gangguan faal paru akibat debu 

batubara seperti umur, kebiasaan merokok, status gizi, masa kerja, pemakaian 

alat pelindung pernafasan, kebiasaan olah raga, dan lama paparan sehingga perlu 

dilakukannya tabulasi silang. 

 

5.2 Saran 

a. Perusahaan hendaknya melakukan tes kesehatan rutin setiap minimal dua kali 

dalam setahun pada karyawan kontrak untuk menghindari timbulnya gangguan 

faal paru. Untuk penerimaan pekerja kontrak baru hendaknya dilakukan 

pemeriksaan kesehatan pada saat awal bekerja atau diterima. 

b. Perusahaan hendaknya memberikan masker yang sesuai dengan keadaan 

lingkungan berdebu yaitu masker yang terbuat dari bahan filter bukan dari bahan 
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kain kasa sehingga lebih bagus untuk menghindarkan tenaga kerja dari debu 

batubara. 

c. Bagi tenaga kerja hendaknya, melakukan kegiatan olahraga minimal 30 menit 

olahraga aerobik selama 5 kali dalam seminggu hal ini dapat membantu untuk 

menjaga keadaan paru-paru tetap baik dibantu juga dengan penghentian 

kebiasaan merokok maka paru-paru akan terjaga lebih baik. 

d. Bagi peneliti lain, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang penyakit 

akibat kerja yang timbul akibat debu batubara yang disertai dengan pemeriksaan 

kesehatan lebih lengkap, pemeriksaan kadar debu sesuai dengan bidang dan juga 

penelitian responden lebih lanjut pada tenaga kerja kontrak perusahaan di 

industri yang memakai batubara sebagai bahan utama. 
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Lampiran B. Lembar Inform Consent 

 

HUBUNGAN ANTARA MASA KERJA, PEMAKAIAN ALAT 

PELINDUNG PERNAFASAN DENGAN GANGGUAN FAAL PARU 

PADA PEKERJA KONTRAK BAGIAN COAL HEANDLING 

 PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON 

 

Lembar Inform Consent 

INFORM CONSENT 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama   :………………………………………………… 

 Alamat  : ………………………………………………… 

 No. telp/ HP : ………………………………………………… 

 

Bersedia untuk dijadikan subjek dalam penelitian yang berjudul “Hubungan 

Antara Masa Kerja, Pemakaian Alat Pelindung Pernafasan Dengan Gangguan  Faal Paru 

Pada Pekerja Kontrak Bagian Coal Heandling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton”.  

Dengan ini saya menyatakan secara sukarela untuk ikut sebagai subjek dalam 

penelitian ini dan akan menjawab semua pertanyaan dengan sejujur- jujurnya. 

 

Paiton,   April 2011   

 

RESPONDEN   

 

 

(……………………..……..) 
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LAMPIRAN C. Lembar Kuesioner 

 

Nomor Responden :............................................................................................ 

Tanggal wawancara :............................................................................................ 

 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Nama Responden    : 

2. Umur     : 

3. Pendidikan terakhir   : 

a. Tidak pernah 

b. Tamat SD 

c. Tamat SMP 

d. Tamat SMA 

e. Diploma 

f. Sarjana  

4. Mulai bekerja di tempat sekarang  :......................bulan..............tahun. 

5. Dalam sehari anda bekerja mulai pukul :.................sampai pukul................ 

 

 

 

Kuesioner Penelitian 

HUBUNGAN ANTARA MASA KERJA, PEMAKAIAN 

ALAT PELINDUNG PERNAFASAN DENGAN 

GANGGUAN FAAL PARU PADA PEKERJA 

KONTRAK BAGIAN COAL HEANDLING 

PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON 
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PERTANYAAN 

a. Pemakaian Alat Pelindung Pernafasan 

Petunjuk : Silang (x) kolom yang merupakan jawaban yang sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

Keterangan : 

a. Selalu   = apabila dalam 1 minggu bekerja, pekerja selalu menggunakan 

alat pelindung pernafasan saat bekerja. 

b. Sering  = apabila dalam 1 minggu bekerja, pekerja menggunakan alat 

pelindung pernafasan saat bekerja lebih dari 4 hari. 

c. Jarang   = apabila dalam 1 minggu bekerja, pekerja menggunakan alat 

pelindung pernafasan saat bekerja kurang dari 4 hari. 

d. Tidak pernah = apabila dalam 1 minggu bekerja, pekerja tidak pernah 

menggunakan alat pelindung pernafasan saat bekerja. 

Dalam menjalankan pekerjaan anda sebagai pekerja kontrak pada area Coal 

Heandling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, bagaimanakah frekuensi pemakaian 

alat pelindung pernafasan dibawah ini oleh anda :  
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No Jenis Frekuensi Penggunaan 

Selalu Sering Jarang Tidak 

pernah 

1. Respirator sekali pakai 

 

  

 

 

    

2. Respirator separuh masker 
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b. Kebiasaan Merokok 

1. Apakah anda merokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah anda selalu merokok setiap hari? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Jika ya berapa batang rokok yang anda hisap setiap hari ? 

a. Kurang dari 10 batang 

b. Lebih dari 10 batang 

4. Rokok jenis apa yang dipakai? 

a. Rokok kretek (rokok tanpa filter) 

b. Rokok filter 

5. Sudah berapa lama merokok? 

a. < 5 tahun 

b. ≥ 5 tahun 

6. Bagi yang tidak merokok, apakah pernah merokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Bagi yang pernah merokok, sudah berapa lama berhenti merokok dari waktu 

terakhir merokok?.......................... 
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c. Kebiasaan Olahraga 

No Jenis Olahraga Ya/tidak Frekuensi 

(dalam 

seminggu) 

Lama 

Olahraga 

1. Jalan Kaki  Kali Menit  

2. Sepak bola  Kali Menit 

3. Voli  Kali Menit 

4. Bulu tangkis  Kali Menit 

5. Bersepeda  Kali Menit 

6. Joging atau lari  Kali Menit 

7. Lainnya, 

sebutkan........................... 

 Kali Menit  

 

d. Status Gizi 

1. Berat Badan  : 

2. Tinggi Badan  : 

3. IMT   : 

4. Status Gizi  : 
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HASIL UJI STATISTIK 

Logistic Regression 

Case Process ing Sum mary

51 100.0

0 .0

51 100.0

0 .0

51 100.0

Unw eighted Cases
c

Included in Analysis

Missing Cases

Total

Selected Casesa,b

Unselected Cases

Total

N Percent

The variable Lama Kerja is constant for all selected cases.

Since a constant w as requested in the model, it w ill be

removed f rom the analys is.

a. 

The category  variable Pemakaian APP is constant for all

selected cases. Since a constant w as requested in the

model, it w ill be removed f rom the analysis .

b. 

If  w eight is in ef fect, see c lassif ication table for the total

number of  cases.

c. 

 

Dependent Variable Encoding

0

1

Original Value

0

1

Internal Value

 

Categorical Variables  Codings

4 1.000 .000

9 .000 1.000

38 .000 .000

1 1.000 .000

24 .000 1.000

26 .000 .000

14 1.000

37 .000

37 1.000

14 .000

35 1.000

16 .000

0,11

0,16

0,12

Paparan Debu

Batubara

1

2

3

Status Giz i

1

2

Masa Kerja

0

1

Kebiasaan OR

1

2

Umur Responden

Frequency (1) (2)

Parameter coding
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Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b

29 0 100.0

22 0 .0

56.9

Observed

0

1

Gangguan Faal

Paru

Overall Percentage

Step 0

0 1

Gangguan Faal Paru Percentage

Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is .500b. 

 

Variables  in the  Equation

-.276 .283 .955 1 .329 .759ConstantStep 0

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 

Variables  not in the  Equation

1.343 1 .246

.371 1 .543

.001 1 .980

1.451 2 .484

.774 1 .379

.870 1 .351

1.166 2 .558

.582 1 .445

.428 1 .513

.448 1 .503

5.940 8 .654

UMUR(1)

MSKERJA(1)

K.OR(1)

SG

SG(1)

SG(2)

DBB

DBB(1)

DBB(2)

K.RKK

Variables

Overall Statis tics

Step

0

Score df Sig.
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Block 1: Method = Backward Stepwise (Likelihood Ratio) 

Omnibus  Tes ts  of Mode l Coe fficients

6.598 8 .581

6.598 8 .581

6.598 8 .581

-.010 1 .921

6.588 7 .473

6.588 7 .473

-.163 1 .686

6.425 6 .377

6.425 5 .267

-.968 2 .616

5.457 4 .244

5.457 4 .244

-2.436 2 .296

3.021 2 .221

3.021 2 .221

-1.650 1 .199

1.371 1 .242

1.371 1 .242

-1.371 1 .242

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step

Block

Model

Step

Step 1

Step 2a

Step 3a

Step 4a

Step 5a

Step 6a

Step 7a

Chi-square df Sig.

A negative Chi-squares value indicates  that the

Chi-squares value has decreased f rom the

previous s tep.

a. 

 

Mode l Summ ary

63.139 .121 .163

63.149 .121 .163

63.313 .118 .159

64.280 .101 .136

66.716 .058 .077

68.366 .027 .036

69.737 .000 .000

Step

1

2

3

4

5

6

7

-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke

R Square
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Classification Tablea

21 8 72.4

11 11 50.0

62.7

21 8 72.4

11 11 50.0

62.7

22 7 75.9

10 12 54.5

66.7

23 6 79.3

11 11 50.0

66.7

28 1 96.6

18 4 18.2

62.7

29 0 100.0

22 0 .0

56.9

29 0 100.0

22 0 .0

56.9

Observed

0

1

Gangguan Faal

Paru

Overall Percentage

0

1

Gangguan Faal

Paru

Overall Percentage

0

1

Gangguan Faal

Paru

Overall Percentage

0

1

Gangguan Faal

Paru

Overall Percentage

0

1

Gangguan Faal

Paru

Overall Percentage

0

1

Gangguan Faal

Paru

Overall Percentage

0

1

Gangguan Faal

Paru

Overall Percentage

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

0 1

Gangguan Faal Paru Percentage

Correc t

Predicted

The cut value is .500a. 
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Variables  in the  Equation

1.316 .822 2.563 1 .109 3.729 .744 18.676

.950 .829 1.313 1 .252 2.585 .509 13.124

.291 .703 .172 1 .679 1.338 .337 5.310

1.537 2 .464

-20.429 40192.970 .000 1 1.000 .000 .000 .

.788 .636 1.537 1 .215 2.199 .633 7.644

.898 2 .638

-1.050 1.275 .678 1 .410 .350 .029 4.258

-.494 .891 .307 1 .579 .610 .106 3.501

-.069 .693 .010 1 .921 .933 .240 3.629

-1.817 1.182 2.363 1 .124 .162

1.330 .811 2.691 1 .101 3.781 .772 18.523

.972 .797 1.488 1 .223 2.644 .554 12.615

.279 .692 .162 1 .687 1.321 .340 5.130

1.529 2 .465

-20.448 40192.970 .000 1 1.000 .000 .000 .

.784 .634 1.529 1 .216 2.191 .632 7.594

.932 2 .628

-1.067 1.263 .713 1 .398 .344 .029 4.093

-.495 .891 .309 1 .579 .610 .106 3.497

-1.868 1.070 3.049 1 .081 .154

1.301 .808 2.593 1 .107 3.672 .754 17.882

.949 .796 1.421 1 .233 2.584 .543 12.306

1.489 2 .475

-20.321 40192.970 .000 1 1.000 .000 .000 .

.769 .630 1.489 1 .222 2.157 .627 7.412

.911 2 .634

-.991 1.248 .631 1 .427 .371 .032 4.284

-.552 .879 .395 1 .530 .576 .103 3.225

-1.630 .886 3.389 1 .066 .196

1.385 .797 3.023 1 .082 3.996 .838 19.047

.922 .779 1.401 1 .236 2.515 .546 11.580

1.177 2 .555

-20.798 40192.970 .000 1 1.000 .000 .000 .

.668 .615 1.177 1 .278 1.950 .584 6.513

-1.790 .873 4.200 1 .040 .167

1.182 .767 2.378 1 .123 3.261 .726 14.655

.958 .770 1.549 1 .213 2.608 .576 11.798

-1.372 .748 3.361 1 .067 .254

.731 .637 1.320 1 .251 2.078 .597 7.236

-.788 .539 2.137 1 .144 .455

-.276 .283 .955 1 .329 .759

UMUR(1)

MSKERJA(1)

K.OR(1)

SG

SG(1)

SG(2)

DBB

DBB(1)

DBB(2)

K.RKK

Constant

Step 1a

UMUR(1)

MSKERJA(1)

K.OR(1)

SG

SG(1)

SG(2)

DBB

DBB(1)

DBB(2)

Constant

Step 2a

UMUR(1)

MSKERJA(1)

SG

SG(1)

SG(2)

DBB

DBB(1)

DBB(2)

Constant

Step 3a

UMUR(1)

MSKERJA(1)

SG

SG(1)

SG(2)

Constant

Step 4a

UMUR(1)

MSKERJA(1)

Constant

Step 5a

UMUR(1)

Constant

Step 6a

ConstantStep 7a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Low er Upper

95.0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: UMUR, MSKERJA, K.OR, SG, DBB, K.RKK.a. 
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Model if Te rm  Removed

-33.003 2.866 1 .090

-32.260 1.380 1 .240

-31.656 .173 1 .678

-32.827 2.514 2 .284

-32.050 .961 2 .619

-31.575 .010 1 .921

-33.088 3.027 1 .082

-32.365 1.580 1 .209

-31.656 .163 1 .686

-32.831 2.512 2 .285

-32.075 1.001 2 .606

-33.114 2.915 1 .088

-32.411 1.510 1 .219

-32.854 2.396 2 .302

-32.140 .968 2 .616

-33.860 3.440 1 .064

-32.884 1.487 1 .223

-33.358 2.436 2 .296

-34.684 2.652 1 .103

-34.183 1.650 1 .199

-34.869 1.371 1 .242

Variable

UMUR

MSKERJA

K.OR

SG

DBB

K.RKK

Step 1

UMUR

MSKERJA

K.OR

SG

DBB

Step 2

UMUR

MSKERJA

SG

DBB

Step 3

UMUR

MSKERJA

SG

Step 4

UMUR

MSKERJA

Step 5

UMURStep 6

Model Log

Likelihood

Change in

-2 Log

Likelihood df

Sig. of  the

Change

 

Variables not in the Equation 
 

  Score df Sig. 

Step 2(a) Variables K.RKK .010 1 .921 

Overall Statistics .010 1 .921 

Step 3(b) Variables K.OR(1) .163 1 .687 

K.RKK .001 1 .980 

Overall Statistics 
.173 2 .917 

Step 4(c) Variables K.OR(1) .130 1 .719 

DBB .940 2 .625 

DBB(1) .538 1 .463 

DBB(2) .268 1 .604 

K.RKK .021 1 .885 
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 Overall Statistics 
1.109 4 .893 

Step 5(d) Variables K.OR(1) .064 1 .801 

SG 2.049 2 .359 

SG(1) .854 1 .355 

SG(2) 1.429 1 .232 

DBB .985 2 .611 

DBB(1) .315 1 .575 

DBB(2) .540 1 .462 

K.RKK .027 1 .870 

Overall Statistics 3.135 6 .792 

Step 6(e) Variables MSKERJA(1) 1.614 1 .204 

K.OR(1) .005 1 .945 

SG 2.200 2 .333 

SG(1) .972 1 .324 

SG(2) 1.483 1 .223 

DBB .806 2 .668 

DBB(1) .420 1 .517 

DBB(2) .268 1 .604 

K.RKK .325 1 .569 

Overall Statistics 4.762 7 .689 

Step 7(f) Variables UMUR(1) 1.343 1 .246 

MSKERJA(1) .371 1 .543 

K.OR(1) .001 1 .980 

SG 1.451 2 .484 

SG(1) .774 1 .379 

SG(2) .870 1 .351 

DBB 1.166 2 .558 

DBB(1) .582 1 .445 

DBB(2) .428 1 .513 

K.RKK .448 1 .503 

Overall Statistics 5.940 8 .654 

a  Variable(s) removed on step 2: K.RKK. 
b  Variable(s) removed on step 3: K.OR. 
c  Variable(s) removed on step 4: DBB. 
d  Variable(s) removed on step 5: SG. 
e  Variable(s) removed on step 6: MSKERJA. 
f  Variable(s) removed on step 7: UMUR. 
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Crosstabs 

Case Process ing Summ ary

51 100.0% 0 .0% 51 100.0%
Umur Responden *

Gangguan Faal Paru

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

Umur Responden * Gangguan Faal Paru Crosstabulation

18 17 35

51.4% 48.6% 100.0%

62.1% 77.3% 68.6%

35.3% 33.3% 68.6%

11 5 16

68.8% 31.3% 100.0%

37.9% 22.7% 31.4%

21.6% 9.8% 31.4%

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

Count

% w ithin Umur

Responden

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Umur

Responden

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Umur

Responden

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

1

2

Umur Responden

Total

0 1

Gangguan Faal Paru

Total

 
Crosstabs 

Case Process ing Summ ary

51 100.0% 0 .0% 51 100.0%
Masa Kerja *

Gangguan Faal Paru

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Masa Kerja * Gangguan Faal Paru Crosstabulation

7 7 14

50.0% 50.0% 100.0%

24.1% 31.8% 27.5%

13.7% 13.7% 27.5%

22 15 37

59.5% 40.5% 100.0%

75.9% 68.2% 72.5%

43.1% 29.4% 72.5%

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

Count

% w ithin Masa Kerja

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Masa Kerja

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Masa Kerja

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

1

2

Masa

Kerja

Total

0 1

Gangguan Faal Paru

Total

 

Crosstabs 

Case Process ing Summ ary

51 100.0% 0 .0% 51 100.0%
Lama Kerja *

Gangguan Faal Paru

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

Lam a Kerja * Gangguan Faal Paru Crosstabulation

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

Count

% w ithin Lama Kerja

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Lama Kerja

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

8Lama Kerja

Total

0 1

Gangguan Faal Paru

Total
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Crosstabs 

Case Process ing Summ ary

51 100.0% 0 .0% 51 100.0%
Pemakaian APP *

Gangguan Faal Paru

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

Pem akaian APP * Gangguan Faal Paru Crosstabulation

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

Count

% w ithin Pemakaian APP

% w ithin Gangguan Faal

Paru

% of  Total

Count

% w ithin Pemakaian APP

% w ithin Gangguan Faal

Paru

% of  Total

1Pemakaian APP

Total

0 1

Gangguan Faal Paru

Total

 
Crosstabs 

Case Process ing Summ ary

51 100.0% 0 .0% 51 100.0%
Kebiasaan OR *

Gangguan Faal Paru

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Kebiasaan OR * Gangguan Faal Paru Cross tabulation

21 16 37

56.8% 43.2% 100.0%

72.4% 72.7% 72.5%

41.2% 31.4% 72.5%

8 6 14

57.1% 42.9% 100.0%

27.6% 27.3% 27.5%

15.7% 11.8% 27.5%

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

Count

% w ithin Kebiasaan OR

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Kebiasaan OR

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Kebiasaan OR

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

0

1

Kebiasaan

OR

Total

0 1

Gangguan Faal Paru

Total

 

 

Crosstabs 

Case Process ing Summ ary

51 100.0% 0 .0% 51 100.0%
Status Gizi *

Gangguan Faal Paru

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Status  Giz i * Gangguan Faal Paru Cr os stabulation

1 0 1

100.0% .0% 100.0%

3.4% .0% 2.0%

2.0% .0% 2.0%

12 12 24

50.0% 50.0% 100.0%

41.4% 54.5% 47.1%

23.5% 23.5% 47.1%

16 10 26

61.5% 38.5% 100.0%

55.2% 45.5% 51.0%

31.4% 19.6% 51.0%

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

Count

% w ithin Status Giz i

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Status Giz i

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Status Giz i

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Status Giz i

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

1

2

3

Status

Giz i

Total

0 1

Gangguan Faal Paru

Total

 

Crosstabs 

Case Process ing Summ ary

51 100.0% 0 .0% 51 100.0%
Paparan Debu Batubara

* Gangguan Faal Paru

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Paparan Debu Batubar a * Gangguan Faal Paru Crosstabulation

3 1 4

75.0% 25.0% 100.0%

10.3% 4.5% 7.8%

5.9% 2.0% 7.8%

6 3 9

66.7% 33.3% 100.0%

20.7% 13.6% 17.6%

11.8% 5.9% 17.6%

20 18 38

52.6% 47.4% 100.0%

69.0% 81.8% 74.5%

39.2% 35.3% 74.5%

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

Count

% w ithin Paparan

Debu Batubara

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Paparan

Debu Batubara

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Paparan

Debu Batubara

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Paparan

Debu Batubara

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

0,11

0,16

0,12

Paparan Debu

Batubara

Total

0 1

Gangguan Faal Paru

Total

 
Crosstabs 

Case Process ing Summ ary

51 100.0% 0 .0% 51 100.0%
Kebiasaan Merokok *

Gangguan Faal Paru

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Kebiasaan Merokok * Gangguan Faal Paru Crosstabulation

8 8 16

50.0% 50.0% 100.0%

27.6% 36.4% 31.4%

15.7% 15.7% 31.4%

21 14 35

60.0% 40.0% 100.0%

72.4% 63.6% 68.6%

41.2% 27.5% 68.6%

29 22 51

56.9% 43.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

56.9% 43.1% 100.0%

Count

% w ithin Kebiasaan

Merokok

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Kebiasaan

Merokok

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

Count

% w ithin Kebiasaan

Merokok

% w ithin Gangguan

Faal Paru

% of  Total

0

1

Kebiasaan

Merokok

Total

0 1

Gangguan Faal Paru

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 



 

58 

LAMPIRAN E.  

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN 

 

No Nama Umur Masa Kerja 
Kebiasaan 

Olahraga 
Status Gizi 

Kebiasaan 

Merokok 

Gangguan Faal 

Paru 

1. Shalehudin 43 11 Tidak  Lebih Tidak  Restriktif 

2. A. velayati Ali 20 1 Ya Lebih Tidak Restriktif  

3. Mahfud 27 1 Tidak Normal Ya Restriktif  

4.  Agus priyono 23 4 Tidak Normal Ya Normal 

5. Tomi estrada 27 1 Tidak Normal Ya Normal  

6. Didik haryanto 21 3 Tidak Normal Ya Normal 

7. Sugianto 40 7 Tidak Normal Ya Restriktif 

8. A. Siswanto 55 13 Tidak Lebih Tidak Normal 

9.  Supriyadi 50 16 Tidak Lebih Ya Normal 

10. Sujadi 39 9 Ya Lebih Tidak Normal 

11. Mochtar 56 17 Ya Normal Ya Normal 

12. M. Junaidi 26 2 Tidak Normal Ya Normal 

13. Saridin 46 5 Tidak Noral Ya Restriktif 

14. Candra Eka N 26 1 Tidak Normal Ya Restriktif 

15. Bolgis 36 11 Ya Normal Tidak Restriktif 

16. Dandik dwi 26 2 Ya Normal Tidak Restriktif 

17. Susanto 28 7 Tidak Lebih Ya Restriktif 

18. Dahri 48 11 Ya Lebih Tidak Restriktif 

19. Ajar Dwianto 30 8 Tidak Lebih Ya Normal 

20. Ramli 42 6 Tidak Lebih Ya Normal 

21. Abdur rahman 30 8 Tidak Lebih Ya Normal 

22. Maryono 38 3 Ya Normal Ya Restiktif 

23. Eko Budiono 29 2 Ya Lebih Tidak Normal 
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No 
Nama Umur Masa Kerja 

Kebiasaan 

Olahraga 
Status Gizi 

Kebiasaan 

Merokok 

Gangguan Faal 

Paru 

24. Ansori 44 2 Ya Normal Ya Normal 

25. M. David Wilson 30 7 Ya Normal Ya Restiktif 

26. Anton Ali M 28 2 Ya Lebih Ya Normal 

27. Kusnadi 52 6 Tidak Normal Ya Restiktif 

28. Sujono 39 11 Tidak Lebih Ya Restiktif 

29. Sunardi 52 17 Ya Lebih Ya Restiktif 

30. Aris Prasetya 23 2 Tidak Normal Tidak Normal 

31. Muhammad 43 12 Tidak Normal Ya Restiktif 

32. Hartono 31 3 Tidak Normal Ya Restiktif 

33. Saiful 33 6 Tidak Lebih Ya Normal 

34. Hari Subagyo 42 17 Tidak Lebih Ya Normal 

35. Rahmad Arifin 38 3 Tidak Lebih Ya Restiktif 

36. Sayutrisno 48 17 Tidak Lebih Ya Normal 

37. Saniman 56 17 Ya Normal Ya Normal 

38. Agus Supriyadi 38 10 Tidak Normal Tidak Normal 

39. Mistadi 53 4 Tidak Lebih Ya Normal 

40. Fadlur Rohman 38 2 Tidak Normal Tidak Restriktif 

41. Samsul arifin A 36 9 Ya Lebih Ya Normal 

42. Mujianto 39 9 Tidak Lebih Ya Restiktif 

43. Samsul Arifin D 24 3 Ya Normal Tidak Normal 

44. M tamim 45 1 Tidak Lebih Tidak Restiktif 

45. Agus Gunawan 36 2 Tidak Lebih Tidak Restiktif 

46. Suliyanto 43 17 Tidak Kurang Ya Normal 

47. Bambang Irawan 47 10 Tidak Lebih Tidak Normal 

48. Jurianto 33 10 Tidak Normal Ya Normal 

49. Sarifudin 24 1 Tidak Lebih Ya Normal 
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No 
Nama Umur Masa Kerja 

Kebiasaan 

Olahraga 
Status Gizi 

Kebiasaan 

Merokok 

Gangguan Faal 

Paru 

50. Nyamiono 37 16 Tidak Lebih Ya Normal 

51. Moh. Hosen 38 5 Tidak Normal Tidak Normal 
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LAMPIRAN F. Hasil Uji Debu oleh UPT K3 Surabaya 
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LAMPIRAN G. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Berdasarkan profil PT PJB Unit Pembangkitan Paiton Kabupaten Probolinggo 

dan hasil wawancara, dapat diketahui gambaran umum PT PJB Unit Pembangkitan 

Paiton adalah sebagai berikut: 

1. Sejarah singkat PT. PJB UP Paiton 

 Unit pembangkitan paiton terbentuk pada 15 maret 1993 yang dikelola PT PLN 

(Persero) pembangkitan penyaluran Jawa bagian timur dan Bali (PLN KJT dan Bali) 

sektor Paiton. PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, dibentuk berdasarkan Surat 

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 030.K / 023 / DIR / 1993, Tanggal 15 

Maret 1993 yang merupakan Unit Kerja yang dikelola oleh PT PLN (Persero) 

Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (KJT) yang di kenal dengan 

sebutan Sektor Paiton dengan usaha utama adalah bidang pembangkitan tenaga listrik 

yang disalurkan melalui jaringan listrik interkoneksi Jawa-Madura-Bali tegangan ekstra 

tinggi 500 kV.  

Restrukturisasi yang ada di PT PLN (Persero) melahirkan dua anak PLN pada 

tanggal 3 oktober 1995, yakni PT PLN pembangkitan tenaga listrik I dan II yang lazim 

disebut PJB I dan II sektor Paiton ini termasuk dalam salah satu unit kerja PT PLN 

Pembangkitan tenaga listrik Jawa Bali II (PLN PJB II). Di tahun 1997, terjadi 

perubahan nama menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II Unit 

Pembangkit Paiton (UP Paiton).  

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 039.K/023/Dir/1998 tentang 

Pemisahan Fungsi Pemeliharaan dan Fungsi Operasi Pada PT PJB Unit Pembangkitan 

Paiton, maka unit pembangkitan ditetapkan sebagai organisasi yang lean and clean dan 

hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan kWh, sedangkan fungsi 

pemeliharaan dilakukan oleh PT PJB Unit Bisnis Pemeliharaan (PT PJB UBHAR). 

 Pada tanggal 02 Agustus 2001, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia R.I No: C-04554 HT.01.04.TH.2001 tentang Persetujuan
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Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 

(1) dan (2) UU No.1 Tahun 1995, maka penggunaan nama resmi perusahaan secara 

hukum adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton. 

Kapasitas Daya Unit Pembangkitan Paiton sebesar 800 MW yang terdiri dari 2 

(dua) Unit PLTU dengan masing-masing sebesar 400 MW. Batubara merupakan bahan 

bakar utama, yang di suplai dari Pulau Kalimantan dan HSD sebagai bahan bakar 

penyalaan awal (firing).  PLTU Paiton Unit I dan II mulai beroperasi secara komersial 

pada tahun 1993 (Unit II) dan tahun 1994 (Unit I) dengan produksi per tahun rata-rata 

sejak tahun 1995 adalah 4379.165 GWh dengan Capacity Factor (CF) 62.5 %. 

Pemakaian batubara pada beban 400 MW adalah ± 170 ton/jam dengan nilai kalor HHV 

± 5337 kCal/Kg atau Specific Fuel Consumption (SFC) = 0,45 Kg/kWh. 

Unit Pembangkitan Paiton terletak ± 42 Km dari Kota Probolinggo ke arah Timur 

atau pada ± 142 Km dari arah Kota Surabaya ke arah timur, di Desa Bhinar Kecamatan 

Paiton Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Komplek PLTU Paiton (Paiton Generation 

Complex) terdiri dari PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, PT Paiton Energy Company 

dan PT Jawa Power berada di areal seluas ± 400 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk area 

pembuangan abu (ash disposal area) dan ± 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan. 

PT PJB Unit Pembangkitan Paiton telah menerapkan Sistem Manajemen 

Lingkungan ISO 14001 sejak tahun 1999 dan telah mendapatkan pengakuan dari Badan 

Sertifikasi independen pada Januari 2001. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2000 dilakukan sejak tahun 1999 dan telah mendapatkan pengakuan dari Badan 

Sertifikasi independen pada Januari 2002. 

2. Visi dan Misi PT. PJB UP Paiton 

Misi Perusahaan 

 PT. Pembangkit Jawa-Bali sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang 

Pembangkit Tenaga Listrik menetapkan visi dan misi sebagai berikut: 

Visi Perusahaan: 
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 Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan 

standart kelas dunia. 

 “To be an Indonesia leading power generation company with world class 

standart” 

Misi Perusahaan: 

1. Memproduksi tenaga listrik yang handal dan berdaya saing 

2. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata kelola 

pembangkit dan sinergi business partner dengan metode best practice dan ramah 

lingkungan. 

3. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi 

tehnik dan manajerial yang unggul serata berwawasan bisnis. 

3.  Proses Produksi 

Air pengisi yang telah memenuhi spesifikasi disalurkan melalui sistem air pengisi 

di dalam boiler dengan mekanisme pemanasan air untuk diubah menjadi uap utama. 

Pembakaran awal menggunakan bahan bakar HSD sampai beban 30 %, selanjutnya 

pembakaran diganti menggunakan batubara sampai beban 100%. Air kondensat dari hot 

well condenser dipompa oleh Condensate Extraction Pump untuk dialirkan ke deaerator 

melewati Condensate Polisher Plant (unit pengolah air dengan sistim penukar ion) dan 

low pressure heater (pemanas tekanan rendah) No.1, No.2 dan No.3, selanjutnya 

disalurkan ke Deaerator storage tank sebagai air pengisi boiler. Dari Deaerator Storage 

Tank air pengisi boiler dipompa dengan Boiler Feed Pump dengan terlebih dahulu 

dilewatkan high pressure heater (pemanas tekanan tinggi) No.5, No.6 dan No.7 dan 

terakhir pada economizer dan selanjutnya masuk ke Steam Drum. 

Sebagai fluida pemanas untuk pemanas tekanan rendah (LPH), deaerator dan 

pemanas tekanan tinggi (HPH) menggunakan uap ekstraksi turbin (turbine extraction 

steam), sedangkan untuk economizer menggunakan gas buang boiler. 
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Uap hasil produksi boiler mempunyai spesifikasi tertentu (superheater steam) dengan 

temperatur ± 538°C dan tekanan ± 169 kg/cm² dialirkan ke turbin tekanan tinggi (HP 

Turbine). 

Uap yang dialirkan ke turbin akan menghasilkan tenaga mekanis putar untuk 

memutar turbin yang di kopel langsung dengan generator yang diatur pada putaran 3000 

rpm sehingga menghasilkan energi listrik dengan tegangan 18 kV yang disalurkan ke 

pelanggan lewat jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali di transformasikan ke tegangan 

ekstra tinggi 500 kV.   

4. Sistem Bahan Bakar Batubara 

Sistem bahan bakar batubara digunakan sebagai bahan bakar utama, dimana 

batubara untuk pembakaran boiler pada operasi beban pembangkitan beban minimum 

sampai pembangkitan beban maksimum. Fasilitas penerimaan batubara dilakukan 

melalui pelabuhan (coal yetty) dengan kapasitas 80.000 DWT dan 2 buah Ship 

Unloader. Hasil pembongkaran batubara ditimbun di stock pile dengan kapasitas 

762.000 Ton. 

5. Sistem Bahan Bakar Minyak 

Sistem bahan bakar minyak digunakan sebagai ignition oil system, dimana minyak 

HSD digunakan untuk pembakaran awal boiler pada saat start-up sampai pembangkitan 

beban minimum 30 %. Pembongkaran minyak dilakukan melalui pelabuhan (oil yetty) 

dengan kapasitas 8000 DWT dan dilengkapi unloading arm minyak HSD. Hasil 

pembongkaran ditimbun di Main Oil Tank kapasitas 6800 KL dan untuk pemakaian 

harian Day Oil Tank kapasitas 310 KL. 

6. Pengolahan Air Baku 

Kebutuhan air pengisi/penambah boiler dipenuhi dari Water Treatment Plant 

(WTP) yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah air sumber menjadi air penambah 

boiler (make up water) dengan spesifikasi tertentu. Sumber air didapat dari air 

permukaan yang berlokasi di Desa Klontong Besuki. Sebelum dilakukan pengolahan air 

di tampung di Well Water Tank dengan kapasitas 5000 KL. Air baku 
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selain digunakan untuk bahan proses air pengisi katel juga dipakai untuk servis water 

untuk keperluan fire protection sistem, penanganan coal dan ash dan sanitari. 

7. Sistem Penimbunan Batubara 

Sistem penimbunan abu terbang (fly ash) dan abu berat (bottom Ash) yang 

dilengkapi dengan kolam air limpasan dan sarana untuk penyiraman abu, alat berat 

untuk sistem penataannya serta susia pantau untuk memonitor kondisi air tanah sekitar 

Ash Disposal Area (penimbunan abu batubara), agar kondisi air dapat diketahui sedini 

mungkin jika terjadi intrusi akibat air hujan maupun air penyiraman yang dilakukan 

secara rutin. Secara periodik juga dilakukan pemantauan kualitas air tanah oleh pihak 

independen setiap tiga bulan. 
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Gambar 1. Gedung Kantor Perusahaan        Gambar 2. Lokasi Batubara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Karyawan Kontrak sedang berkerja    Gambar 4. Masker yang digunakan saat bekerja 
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Gambar 5. Pada saat bekerja         Gambar 6. Pada Saat pengisian kuesioner 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Persiapan tes spirometri        Gambar 8. Pengukuran BB dan TB 
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Gambar 9. Proses tes spirometri           Gambar 10. Proses spirometri 
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