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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia sedang mengalami perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat 

pesat. Hal tersebut mempengaruhi kemajuan dunia industri dan usaha, baik usaha 

kecil, menengah, maupun besar. Hal ini dibuktikan dengan persaingan ketat 

antara berbagai perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Dari persaingan 

tersebut menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan menggunakan 

teknologi dan peralatan yang canggih.  

Perkembangan ilmu dan teknologi juga mempengaruhi berbagai sektor 

industri, tidak terkecuali sektor industri konstruksi. Hal tersebut terbukti dengan 

semakin berkembangannya berbagai infrastruktur di berbagai negara. Negara-

negara di dunia berlomba-lomba membangun infrastruktur agar menjadi negara 

percontohan bidang infrastruktur. Pembangun tersebut memanfaatkan teknologi 

konstruksi yang canggih dan modern (Hidayat, 2007). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus menerus melakukan 

pembangunan di bidang infrastruktur. Pembangunan tersebut melibatkan industri 

konstruksi sebagai penyelenggara utama. Dengan semakin dibutuhkannya jasa 

konstruksi, maka industri konstruksi selalu melakukan perkembangan baik ilmu 

maupun teknologi. Salah satu contoh perkembangan industri tersebut adalah 

dengan semakin banyaknya pembangunan fisik di Indonesia (Hidayat, 2007). 
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Perkembangan industri konstruksi tersebut membawa dampak positif dan 

negatif. Penyebab positifnya semakin banyak sarana prasarana yang mendukung 

kehidupan umat manusia. Sebagai contoh adanya jembatan, gedung bertingkat, 

jalan raya, dan lain-lain yang memudahkan setiap kegiatan manusia. Sedangkan 

contoh dampak negatif yang ditimbulkan adalah kecelakaan kerja dan 

menurunnya derajat kesehatan pekerja (Dwi, 2009). 

Dalam industri konstruksi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pekerja. Apabila faktor-faktor tersebut bersifat negatif dalam kondisi tertentu 

akan dapat menganggu daya kerja seorang tenaga kerja. Namun, apabila faktor-

faktor tersebut direkayasa sedemikian rupa, maka akan menimbulkan suatu 

manfaat  yang menimbulkan keseimbangan pada pekerjannya. Faktor tersebut 

adalah faktor fisis, kimiawi, biologis, fisiologis/ergonomis, mental dan psikologis 

(Hidayat, 2007). 

Pada industri konstruksi, faktor kimiawi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tenaga kerja. Faktor kimiawi yang dimaksud merupakan semua 

zat kimia baik organis maupun anorganis. Zat kimia yang dimaksud dapat 

berbentuk debu, gas, uap, kabut, fume (uap logam), asap, awan, cairan, atau zat 

padat (Suma’mur, 2009).  

Salah satu faktor kimiawi yang menonjol pada industri konstruksi adalah 

debu. Debu pada proyek konstruksi didapat dari pengerjaan bangunan, perobohan 

bangunan, serta bahan-bahan seperti asbes, batu dan semen. Debu yang masuk ke 
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dalam paru dapat mengurangi fungsi paru tersebut. Fungsi dari paru diantaranya 

dipergunakan untuk mengambil zat asam (O2) dari udara (Yulaekah, 2007). 

Ketidaksempurnaan paru dalam menjalankan fungsinya mengakibatkan 

adanya gangguan pada saluran pernafasan. Keridaksempurnaan fungsi paru dapat 

berupa obstriksi dan restriksi paru atau bahkan keduanya (campuran obstriksi dan 

restriksi). Gangguan pada saluran pernafasan akibat debu yaitu asma, flu, dan 

beberapa penyakit paru. Contoh dari penyakit paru antara lain pnemokoniosis, 

bronkhopulmoner, dan kanker paru. Selain gangguan pernafasan seperti contoh 

diatas, allergi terhadap debu dapat berupa keadaan bersin, batuk, tenggorokan 

gatal, dan tenggorokan berdahak (Imaduddin, 2012).  

Berdasarkan International Labour Organization (ILO) pada tahun 2005 

memperkirakan insiden rata-rata dari penyakit paru akibat kerja adalah sekitar 

satu kasus per 1000 pekerja setiap tahun. Dari semua penyakit akibat kerja sekitar 

0-30% adalah penyakit paru. Menurut WHO (World Health Organization), 400 – 

500 juta orang telah terserang penyakit pernafasan dari akut sampai kronis di 

negara berkembang.  Penyakit yang menyerang alat pernafasan seperti flu dan 

bronkhitis merupakan bagian terbanyak yaitu sebesar 30–40% dari seluruh 

penyakit yang menimpa tenaga kerja (Yulaekah, 2007).  

Sedangkan pada tahun 2007, WHO menyatakan bahwa 30% sampai 50% 

penyakit yang disebabkan akibat kerja adalah penyakit silikosis dan penyakit 

pneumokoniosis lainnya. Penyebab kematian akibat penyakit paru kronik di New 

York, Amerika Serikat sebesar lebih dari 3% nya berhubungan dengan pekerjaan 
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(WHO, 2007 dalam Samin Munawar, 2014). Sekitar 40.000 kasus baru 

pneumokoniosis menurut deteksi dari ILO disebabkan oleh paparan debu tempat 

kerja yang terjadi di seluruh dunia (Munawar, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, et al (2008) pada pertambangan 

kapur, menyatakan bahwa Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) merupakan 

penyebab kematian ke-6 di dunia. Pada tahun 2002, PPOK menempati urutan ke-

3. Sedangkan hasil analisis surveilans penyakit tidak menular di lima rumah sakit 

provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Selatan, 

menunjukkan bahwa kasus PPOK mencapai angka 35%, lebih besar daripada 

asma (33%) dan kanker paru (30%) (Rahman et al, 2008). 

Berdasarkan data dari studi kasus di PT Sibelco Lautan Minerals tahun 2007 

sampai tahun 2011 menyatakan bahwa, 7 dari 10 pekerja bagian plant 

memberikan keluhan berupa batuk kering, sesak nafas, dan kelelahan umum 

(Samik Munawar, 2014). Pada penelitian sebelumnya Octoranova (2004), 

menyatakan bahwa di bagian produksi PT Massen Toys Indonesia, Jombang 

terdapat keluhan saluran pernapasan sebesar 75% dari total responden 80 orang. 

Dari keluhan tersebut ditemukan beberapa keluhan antara lain batuk 60 orang 

(75%), hidung tersumbat 42 orang (52,5%), nyeri tenggorokan 12 orang (15%) 

dan sesak napas 30 orang (37,5%) (Imaduddin, 2012).  

PT KONSTRUKSI X merupakan perusahaan dalam industri konstruksi 

yang sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung bertingkat. Pembangunan 

gedung bertingkat tersebut merupakan hunian modern. Dalam proses 
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pembangunan terdapat faktor bahaya yang merupakan akibat atau dampak dari 

proses pengerjaannya. Salah satu sumber bahaya pada proses pembangunan 

gedung tersebut adalah debu. Paparan debu dapat mempengaruhi kondisi faal paru 

pekerjanya. Hal tersebut diperparah dikarenakan banyak pekerja yang tidak 

menggunakan alat pelindung pernapasan (masker) serta faktor paparan dari 

lingkungan sekitar. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT Konstruksi X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Bidang usaha utama dari 

perusahaan ini adalah pelaksana konstruksi bangunan gedung dan sipil. Saat ini, 

PT Konstruksi X telah mengembangkan bidang usaha yaitu pengerjaan 

manajemen gedung, pengembangan properti dan realiti serta berbagai fasilitas 

umum. Banyak proyek yang telah dikerjakan oleh PT Konstruksi X di berbagai 

kota besar dan daerah-daerah di Indonesia. Diantaranya pusat perbelanjaan, 

gedung-gedung bertingkat, jembatan, fasilitas umum dan hunian masyarakat. 

Pengerjaan konstruksi merupakan suatu rangkaian proses yang 

berkesinambungan. Rangkaian tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan yang mencakup beberapa aspek pekerjaan. Diantaranya adalah 

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Rangkaian proses 

pembangunan gedung terdapat faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi 

faal paru pekerja.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PAPARAN DEBU..... MARDLIYATUS SHOLIHAH



6 
 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fahmi (2007), 

menyatakan bahwa karakteristik individu berupa umur, masa kerja dan pemakaian 

APD serta paparan debu mempengaruhi timbulnya gangguan saluran pernapasan. 

Suma’mur dalam Munawar (2014) menyatakan bahwa faktor internal pada 

pekerja mempengaruhi fungsi paru pekerja. Faktor internal tersebut adalah jenis 

kelamin, usia, masa kerja, status gizi, kebiasaan merokok, alat pelindung diri, 

kebiasaan olahraga dan lama paparan. Lingkungan kerja juga dapat 

mempengaruhi kondisi faal paru. Lingkungan kerja diantaranya adalah suhu, 

kelembaban, aliran kerja dan lama paparan. 

Paparan debu mempengaruhi kondisi fisiologis paru karena terhirup oleh 

saluran pernapasan. Paparan debu konstruksi berasal dari material tersebut 

diantaranya debu kayu, debu pasir, debu semen, debu asbes, dan debu batu bata 

ringan. Sedangkan sumber debu dari proses pengerjaannya diantaranya berasal 

dari proses perobohan gedung, penggalian, pemancangan, pengecoran, finishing 

dan lainnya.  

Sumber debu dari industri konstruksi diperparah dengan faktor eksternal. 

Faktor eksternal yang dimaksud adalah lingkungan dari proyek konstruksi. 

Sebagian besar proyek konstruksi dilakukan di luar ruangan atau outdoor. 

Sehingga, paparan debu yang diterima para pekerja konstruksi semakin parah. 

Menurut data manajemen PT Konstruksi X, sampai saat ini belum pernah 

melakukan pemeriksaan kesehatan faal paru secara intensif pada pekerjanya. 

Namun, beberapa pekerja pernah mengeluhkan gangguan saluran pernapasan 
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dikarenakan debu dari material pembangunan. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat menggambarkan kondisi faal paru dari pekerja PT Konstruksi X 

sesuai dengan teori dan gambaran penelitian sebelumnya.  

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan dan Keterbatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian hanya dilakukan pada 

tingkat paparan debu di lingkungan kerja dengan kondisi faal paru pada 

pekerja berupa pengukuran Forced Expiratory Volume 1 second (FEV1) dan 

Force Vital Capacity (FVC). Dengan memperhatikan beberapa variabel 

sampel, salah satunya adalah lama paparan yang termasuk dalam faktor 

lingkungan kerja. Sedangkan karakteristik pekerja yang akan diteliti antara 

lain umur pekerja, status gizi, kebiasaan merokok, kebiasaan menggunakan 

APD, kebiasaan olahraga dan masa kerja. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dikarenakan ketidakmampuan 

peneliti. Beberapa variabel yang tidak dilakukan peneliti dalam adalah 

pengecekan kesehatan awal sebelum dilakukan pemeriksaan dan riwayat 

pekerjaan sebelumnya. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya pembatasan masalah maka rumusan masalah yang 

dirumuskan oleh peneliti antara lain: 

1. Bagaimana tingkat paparan debu di lingkungan kerja? 

2. Bagaimana gambaran kondisi faal paru pada pekerja? 
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3. Apakah terdapat hubungan antara paparan debu dengan kondisi faal 

paru? 

4. Adakah hubungan antara lama paparan, umur, status gizi, kebiasaan 

merokok, kebiasaan menggunakan APD, kebiasaan olahraga dan masa 

kerja dengan kondisi faal paru pekerja? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari hubungan paparan debu dengan kondisi faal paru pekerja pada 

proyek pembangunan gedung bertingkat PT Konstruksi X. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari tingkat paparan debu di proyek pembangunan gedung 

bertingkat PT Konstruksi X. 

2. Mempelajari gambaran kondisi faal paru pekerja. 

3. Mempelajari hubungan paparan debu dengan kondisi faal paru pekerja 

pada proyek pembangunan gedung bertingkat PT Konstruksi X. 

4. Mempelajari hubungan antara lama paparan, umur, status gizi, kebiasaan 

merokok, kebiasaan menggunakan APD, kebiasaan olahraga dan masa 

kerja dengan kondisi faal paru pekerja. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi perusahaan 

terkait dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada umumnya, dan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PAPARAN DEBU..... MARDLIYATUS SHOLIHAH



9 
 

sebagai peningkatan manajemen risiko yang berhubungan dengan faktor 

lingkungan pada khususnya. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta wawasan dalam hal 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan juga dapat mengaplikasikan 

ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama ini. 

3. Bagi Penulis Lain 

Diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan dan 

referensi penelitian-penelitian pada masa yang akan datang dengan 

waktu dan tempat yang berbeda. 
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