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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan infrastruktur negara mengarah pada pembangunan, 

perkembangan, dan peningkatan perindustrian. Dampak positif yang ditimbulkan 

dari adanya pembangunan negara adalah pesatnya pembangunan perindustrian. 

Proses pembangunan industri tidak lepas dari peningkatan limbah industri. 

Limbah pencemaran udara di lingkungan kerja adalah salah satu limbah hasil 

kegiatan industri yang disebut occupational air pollution. Pencemaran udara di 

lingkungan kerja (occupational air pollution) adalah adanya bahan kontaminan di 

atmosfer karena ulah manusia (man made) yang dalam hal ini adalah pekerja 

karena menjalankan proses kegiatan industri (Mukono, 2005). 

Lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang mampu menciptakan 

optimalisasi produktivitas kerja. Gangguan kesehatan dapat timbul karena adanya 

berbagai faktor yang ada di lingkungan kerja, seperti: faktor fisik, kimiawi, 

biologis, fisiologis, dan psikologis (Suma’mur, 2013). 

Lingkungan kerja sangat mudah terpapar oleh faktor kimia seperti debu, uap 

dan gas. Debu adalah partikel padat yang dihasilkan oleh manusia atau alam dan 

merupakan hasil dari proses pemecahan suatu bahan produksi (Mukono, 2005).  

Debu dalam kondisi tertentu merupakan agent kimia yang dapat 

menyebabkan pengurangan kenyamanan kerja, gangguan penglihatan, gangguan 

faal paru, bahkan dapat menimbulkan keracunan umum. Debu yang terinhalasi 
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secara terus menerus dapat menyebabkan terjadinya kerusakan paru dan fibrosis. 

Debu dengan ukuran yang semakin kecil memiliki potensi yang semakin besar 

dalam menimbulkan gangguan faal paru pekerja karena debu dengan ukuran 

kurang dari 1 µ dapat masuk dalam alveolus, sedangkan partikel debu < 0,1 µ 

bergerak keluar masuk alveoli dan tidak mengendap dipermukaan alveoli 

(Suma’mur, 2013). 

Semua jenis debu berpotensi untuk menyebabkan timbulnya bronkitis kronis, 

hingga saat ini telah berhasil diidentifikasi lebih dari 100 jenis debu di industri 

yang dapat menyebabkan Bronkitis Kronik (BK) dan Penyakit Paru Obstruktif 

Menahun (PPOM) pada pekerja yang disebut pneumoconiosis. Penyakit paru 

akibat paparan debu rentan menyerang pekerja industri yang disebut occupational 

lung disease (Danusantoso, 2000). 

Data Internasional Labour Organization (ILO) tahun 2005 menyatakan 

bahwa terdapat 250 juta kasus penyakit akibat hubungan kerja yang mampu 

menyebabkan terjadinya 300.000 kematian di seluruh dunia dengan insiden rata-

rata penyakit paru akibat kerja sebesar 1 : 1000 pekerja dalam setahun. Kasus 

Penyakit Akibat Kerja (PAK) tingkat dunia mencatat lebih dari 30% PAK 

merupakan penyakit paru. Di New York, kematian akibat penyakit paru kronik 

mencapai angka lebih dari 3% sebagai akibat dari lingkungan kerja yang memiliki 

agent pencemar yang mampu menimbulkan gangguan serius pada faal paru, 

sedangkan di Indonesia angka kesakitan yang dialami oleh pekerja akibat paparan 

debu mencapai 70% (Cahyana, 2012). 
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Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengemukakan data terkait penyakit 

paru akibat kerja berdasarkan hasil penelitian tahun 2004 yang dilakukan pada 5 

(lima) Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu: Semarang, Jepara, Cilacap, Rembang, 

dan Pekalongan. Hasil survei pemeriksaan faal paru pada 80 orang pekerja formal 

dan 120 orang pekerja informal menyatakan bahwa 83,75% pekerja formal dan 

95% pekerja informal mengalami gangguan faal paru (Yulaekah, 2007). 

Hasil penelitian status faal paru pekerja terpapar debu yang dilakukan pada 

pekerja bagian produksi di PT. X Sidoarjo tahun 2012 dinyatakan terdapat 33,3% 

pekerja berstatus faal paru tidak normal dengan distribusi sebesar 13,6% pekerja 

mengalami obstruksi dan 86,4% pekerja mengalami restriksi (Raharjo, 2012). 

Pekerja industri di berbagai sektor memiliki potensi besar dalam terpapar 

debu di lingkungan kerja hingga menyebabkan terjadinya ganggungan faal paru. 

Penelitian ini menggunakan populasi pada pekerja overhaul PT. PJB Unit 

Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur karena pekerja overhaul tersebut 

dianggap memiliki peluang besar untuk terpapar (exposed) debu sebagai akibat 

dari pekerjaan yang dijalankan.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. PJB merupakan salah satu anak perusahaan PLN yang memproduksi 

energi listrik dengan total kapasitas pembangkit mencapai 34.205 MW hingga 

akhir 2013. Tenaga pembangkit yang digunakan oleh PT. PJB dalam menunjang 

kegiatan usahanya, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit 
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Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 

PT. PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur yang selanjutnya 

disingkat menjadi PT. PJB UPHT adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan pemeliharaan, perawatan, perbaikan mesin pembangkit, penanganan 

data terkait penggantian mesin pembangkit, dan penyimpanan peralatan 

operasional mesin pembangkit guna mencegah timbulnya kerusakan dan kerugian 

yang mungkin timbul akibat kerusakan mesin pembangkit.  

PT. PJB UPHT memiliki salah satu program kerja yang bertujuan untuk 

pembersihan dan pemeliharaan mesin pembangkit yang disebut pekerjaan 

overhaul power plant. Pekerjaan overhaul power plant adalah salah satu 

pekerjaan yang bertujuan untuk merekondisi mesin pembangkit atau menjadikan 

mesin pembangkit untuk kembali pada kondisi standar setelah lama beroperasi. 

Overhaul power plant adalah proses pemeliharaan mesin dengan cara 

perawatan dan pembersihan serta pencegahan terjadinya kerusakan dan keausan 

mesin pembangkitan yang dimiliki oleh PT. PJB, sehingga performance mesin 

dan kelayakan mesin pembangkit tetap terjaga. Pekerja overhaul power plant 

adalah pekerja yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pekerjaan 

overhaul.  

Hasil penelitian Risk Assessment oleh Kusuma (2013) menyatakan bahwa 

dampak yang ditimbulkan dari risiko bahaya dalam pekerjaan overhaul power 

plant adalah sesak napas, kepala terbentur, kulit melepuh, terpapar debu, dan jatuh 

dari ketinggian. Kusuma (2013) Risiko tertinggi pada pekerjaan overhaul power 
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plant adalah paparan debu, sehingga pekerja overhaul berisiko tinggi mengalami 

gangguan pernapasan akibat paparan debu yang terhirup selama melakukan 

pekerjaan. 

Tabel 1.1 Analisis Risiko Pekerjaan Overhaul Power Plant PT. PJB 
 

No. Risiko Bahaya Tingkat Risiko Sumber 
1. Sesak napas Medium  PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, 

2013 Terpapar debu High 
2. Sesak napas High Penelitian Risk Assessment 

pekerjaan Overhaul PT. PJB, 2013 Paparan debu High 
Sumber: Kusuma, 2013 

Hasil penelitian Risk Assessment tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

terhadap Supervisor bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. PJB UPHT 

didapatkan pernyataan bahwa pekerja overhaul power plant sering melaporkan 

keluhan berupa sesak napas, batuk, dan rasa gatal di tenggorokan. Keluhan ini 

diduga karena udara di area kerja overhaul banyak mengandung debu akibat 

pekerjaan overhaul power plant. 

Hasil wawancara tersebut didukung dengan hasil medical check up PT. PJB 

Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur Tahun 2013 yang menyatakan 

bahwa 13,7% pekerja mengalami gangguan faal paru, 64,7% pekerja memiliki 

faal paru normal, dan 21,6% pekerja tidak menjalani pemeriksaan. Data 

pendukung lain ditunjukkan pada data kunjungan Klinik PT. PJB Unit Pelayanan 

Pemeliharaan Wilayah Timur Bulan Januari – Maret 2015 yang menunjukkan 

bahwa Infeksi Saluran Penapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit terbanyak 

kedua setelah hipertensi dengan persentase kunjungan ISPA sebesar 21,3%. 

Pekerja overhaul power plant PT. PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah 

Timur dengan berbagai tahapan pekerjaan yang dijalankan memiliki kemungkinan 
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besar dalam terpapar faktor kimia berupa debu. Debu yang terhirup merupakan 

faktor risiko terjadinya gangguan faal paru. 

Langkah tepat yang dapat diambil sebagai salah satu upaya dalam mencegah 

terjadinya penyakit paru akibat kerja dan gangguan kesehatan lain sebagai akibat 

dari risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan overhaul power plant adalah dengan 

melakukan diagnosis dini. Diagnosis dini dilakukan dengan metode pengukuran 

faal paru pekerja sehingga dapat merumuskan suatu upaya pencegahannya. 

Langkah lain yang dapat diambil adalah melakukan pengukuran paparan debu di 

lingkungan kerja yang bertujuan untuk merumuskan upaya pencegahan, program 

K3, dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. PJB Unit 

Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur terutama pada saat pekerjaan overhaul 

power plant. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara 

paparan debu total dengan terjadinya gangguan faal paru pekerja overhaul power 

plant PT. PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur.” 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan antara paparan debu total dengan gangguan faal paru 

pekerja overhaul power plant PT. PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah 

Timur. 
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1.4.2 Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik pekerja, meliputi: usia, masa kerja, lama 

paparan, ketaatan pemakaian masker, kebiasaan merokok, kebiasaan 

olahraga, dan status gizi di PT. PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah 

Timur. 

b. Mengidentifikasi paparan debu di lingkungan kerja overhaul power plant 

PT. PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur. 

c. Mengidentifikasi gangguan faal paru pekerja overhaul power plant PT. 

PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur. 

d. Menganalisis hubungan paparan debu dengan gangguan faal paru pekerja 

overhaul power plant PT. PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah 

Timur. 

e. Menganalisis hubungan karakteristik pekerja dengan gangguan faal paru 

pekerja overhaul power plant PT. PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan 

Wilayah Timur. 

1.5 Manfaat penelitian 

a. Manfaat bagi Peneliti 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai peningkatan 

pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja di sektor formal, terutama dalam bidang kesehatan 

pekerja yang berhubungan dengan gangguan faal paru pekerja akibat 

dari paparan debu dan karakteristik pekerja yang mempengaruhi. 
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2. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peneliti 

dalam mengaplikasikan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan. 

b. Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi civitas 

akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga sebagai 

bahan rujukan atau literatur untuk keperluan penelitian lebih lanjut atau 

karya ilmiah mengenai terjadinya gangguan faal paru pekerja akibat 

paparan debu dan karakteristik pekerja.  

c. Manfaat bagi PT. PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

tentang adanya gangguan kesehatan paru yang dapat terjadi pada pekerja 

overhaul PT. PJB UPHT. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu 

dijadikan acuan dalam penerapan program keselamatan dan kesehatan 

kerja pada pekerja overhaul PT. PJB UPHT sebagai upaya preventif dan 

promotif dalam menjaga dan meningkatkan status kesehatan pekerja. 

Sehingga nantinya dapat meningkatkan produktivitas pekerja overhaul dan 

mempu meningkatkan profit perusahaan. 

d. Manfaat bagi Peneliti Lain  

Penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi peneliti lain untuk 

mengkaji variabel lain diluar variabel dalam konten penelitian ini. 

Sehingga nantinya dapat dirumuskan sebuah konsep baru dalam upaya 

peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dalam bidang 

kesehatan faal paru pekerja. 
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