
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era pembangunan seperti saat ini dimana sektor industri berkembang 

pesat di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas, setiap perusahaan akan 

saling bersaing untuk meningkatkan dan mengembangkan produktivitas 

perusahaan agar tidak kehilangan pangsa pasar untuk produk yang mereka 

hasilkan. Dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan di sektor 

industri maka terdapatlah dampak positif maupun negatif yang diberikan. Dampak 

positif yang diberikan adalah makin luasnya lapangan kerja sehingga dapat 

meningkatkan taraf ekonomi negara, sedangkan salah satu dampak negatifnya 

adalah bagi lingkungan kerja, termasuk pula dampak keselamatan dan kesehatan 

kerja bagi tenaga kerja dan juga orang lain yang berada di lingkungan kerja. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu hak tenaga kerja 

dalam melakukan pekerjaannya, K3 juga merupakan persyaratan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja tenaga kerja. Pelaksanaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk 

menciptakan tempat kerja yang aman serta bebas dari pencemaran lingkungan, 

sehingga dapat mencapai zero accident dan bebas dari penyakit akibat kerja. 

Selain tenaga kerja di perusahaan tersebut, perusahaan juga perlu bertanggung 

jawab atas keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. 
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Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja mulai 

dari upaya pencegahan terjadinya kecelakaan, kebakaran, terkena aliran listrik, 

bahaya peledakan, penyakit akibat kerja, memperoleh penerangan yang cukup, 

alat pelindung diri (APD), sarana prasarana kesehatan, dan lain-lain. 

Menurut Syukri Sahab (1997), pekerja merupakan aset yang sangat 

penting dalam proses produksi dalam sebuah perusahaan, sehingga perlu 

diupayakan tingkat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja selalu dalam keadaan 

optimal. Setiap kegiatan yang melibatkan faktor manusia, mesin dan bahan serta 

melalui tahap-tahap proses memiliki risiko bahaya dengan tingkat risiko yang 

berbeda-beda yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja. Risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut disebabkan karena 

unsafe action maupun unsafe condition yang dapat menimpa setiap tenaga kerja di 

lingkungan kerja. 

PT. PJB UP Paiton memiliki beberapa titik lokasi pekerjaan yang sangat 

mungkin dapat terjadi unsafe condition karena tempat kerja yang terpapar bahaya, 

salah satu contohnya terpapar debu batubara pada pekerja bagian coal handling 

system. Pada bagian coal handling system juga sangat mungkin terjadi unsafe 

action karena karakterisik individu yang meliputi tingkat pengetahuan, umur, 

masa kerja, kebiasaan merokok, penggunaan masker, kebiasaan olahraga, serta hal 

lainnya pada tenaga kerja bagian coal handling system yang juga berbeda-beda. 

Menurut Hidayat, (2000) debu adalah partikel padat yang terbentuk dari 

proses penghancuran, penanganan, grinding, impaksi cepat, peledakan, dan 
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pemecahan dari material organik atau anorganik seperti batu, bijih metal, 

batubara, kayu, dan biji-bijian. Istilah debu yang dimaksud dalam bidang industri 

menunjuk pada partikel berukuran antara 0,1 sampai 25 mikron. Salah satu upaya 

pencegahan terpajan debu adalah menggunakan alat pelindung diri berupa masker 

dalam lingkungan kerja yang bermanfaat melindungi tenaga kerja khususnya pada 

bagian coal handling system dari bahaya pajanan debu batubara. Akan tetapi, 

diagnosis penyakit paru akibat kerja tidaklah mudah karena tidak ada gejala pada 

awalnya. 

Menurut data dari WHO yang dikutip oleh Depkes (2008) mengenai 

pedoman pengendalian penyakit paru obstruktif kronis, menunjukkan bahwa pada 

tahun 2002 penyakit paru obstruktif kronis menempati urutan ke-3 penyebab 

utama kematian di dunia, setelah penyakit kardiovaskuler dan kanker (WHO, 

2002). 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan energi kimia yang 

dihasilkan dari batubara yang diubah menjadi energi panas yang dapat mengubah 

air menjadi uap. Lalu uap yang dihasilkan tersebut memiliki energy potensial 

yang akan menggerakkan turbin sehingga tercipta energi mekanis untuk memutar 

generator listrik. Salah satu PLTU terbesar di Indonesia saat ini adalah PT. PJB 

UP Paiton yang merupakan perusahaan pembangkit listrik milik negara yang 

mempunyai dua unit pembangkit. Lokasi PLTU terletak kira-kira 142 kilometer 

dari arah timur Surabaya, Jawa Timur. PT. PJB UP Paiton mampu memproduksi 

energi listrik sebesar 4.924 GWh per tahun yang kemudian disalurkan melalui 
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Jaringan Transmisi Tegangan Extra Tinggi 500 kV ke sistem interkoneksi 

JAMALI (Jawa-Madura-Bali). 

Sistem penanganan batubara pada PLTU Paiton dikendalikan oleh unit 

Coal Handling Control Board. Unit Coal Handling Control Board berfungsi 

untuk mengontrol unloading coal process, yaitu proses distribusi batubara mulai 

dari kapal pengangkut atau tongkang lalu batubara dihancurkan sesuai dengan 

requirement lalu didistribusikan kembali sampai ke Silo atau terlebih dahulu 

ditampung pada lahan penampungan (compacted pile dan stock out pile) yang 

berfungsi sebagai cadangan batubara. coal handling system adalah sistem 

penanganan dan pengaturan batu bara dari tongkang untuk dibawa ke silo sebagai 

bahan bakar dalam ruang boiler. Namun sebelum digunakan sebagai bahan bakar 

batubara akan melalui beberapa proses yaitu stacking, reclaiming dan processing. 

Tetapi pada coal handling system hanya dilaksanakan proses stacking dan 

reclaming, sedangkan untuk processing termasuk didalam pengoperasian boiler. 

Resiko pekerja coal handling system terutama pekerja alat berat ini 

sangatlah rawan terkena penyakit gangguan pernapasan karena berhubungan 

langsung dengan batubara. Bila hal ini tidak dikendalikan secara serius, maka 

dampak kesehatan yang terjadi bila terpapar debu batubara secara terus menerus 

adalah kerusakan paru yang berdampak pula pada produktivitas kerja pada pekerja 

bagian coal handling system terutama pekerja alat berat. 

1.3.  Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Peneliti tertarik untuk meneliti variabel yang mempengaruhi gangguan 

fungsi paru pada pekerja bagian coal handling system PT. PJB UP Paiton seperti 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK.... WINDRATA FAIZAL FIRMANSYAH



5 
 

karakteristik individu tenaga kerja karena setiap tenaga kerja memiliki 

karakteristik individu yang berbeda-beda yang berpengaruh pada gangguan fungsi 

paru. Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah pada pekerja 

bagian coal handling system, maka pertanyaan yang dapat dirumuskan dari 

penelitian ini adalah : 

“Adakah hubungan antara karakteristik individu dengan gangguan fungsi paru 

pada tenaga kerja bagian coal handling system di PT. PJB UP Paiton?”. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara karakteristik individu dengan gangguan 

fungsi paru pada tenaga kerja bagian coal handling system di PT. PJB UP Paiton. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengukur kadar debu di coal pile. 

2. Mengidentifikasi karakteristik individu tenaga kerja yang meliputi umur, 

pengetahuan, masa kerja, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, dan 

penggunaan masker. 

3. Mengukur fungsi paru tenaga kerja bagian coal handling system PT. PJB 

UP Paiton dengan pengukuran kapasitas ekspirasi paksa dalam 1 detik 

(FEV1) dan kapasitas vital paksa (FVC) dengan menggunakan spirometer. 

1.4.3. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi PT. PJB UP Paiton 

Hasil dari penelitian mampu memberi informasi dan menjadi bahan 

pertimbangan untuk upaya preventif dalam keselamatan dan kesehatan 
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tenaga kerja dari gangguan fungsi paru akibat kerja, khususnya pada 

pekerja bagian coal handling system. 

2. Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

kepada civitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Airlangga. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian diharapkan menambah pengetahuan, 

pengalaman dan ketrampilan peneliti dalam program kesehatan 

masyarakat, khususnya bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta 

melengkapi tugas akhir peneliti. 

4. Manfaat bagi Pihak Lain 

Memberi informasi pada pihak maupun instansi lain yang 

berhubungan dengan kesehatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan 

yang promotif dan preventif. 
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