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       BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Las merupakan ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan 

yang dihasilkan oleh pemanasan pada suhu tertentu atau temperatur yang 

sesuai dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa pemakaian logam 

pengisi. Secara umum bahaya las dapat diklasifikasikan menjadi bahaya kimia 

(chemical hazards) dan bahaya fisik (physical hazards). Salah satu bahaya 

kimia pengelasan adalah debu logam yang dihasilkan oleh proses  pengelasan. 

Jenis debu logam yang dihasilkan tergantuk dari jenis elektroda yang 

digunakan dalam pengelasan. (Siswanto, 1994).   

     Debu dalam asap pengelasan besarnya berkisar antara 0,2 µm samapai 3µm, 

debu pengelasan yang besarnya 0,5µm atau lebih bila terhirup kedalam 

pernafasan tenaga kerja akan tertahan oleh bulu hidung dan bulu pipa 

pernafasan, sedangkan yang lebih halus akan terbawa masuk ke paru yang 

dapat menimbulkan gangguan fungsi paru dan beberapa penyakit pernafasan 

(Siswanto, 1991). Menurut  Penelitian Amelia (2010) bahwa efek debu 

pengelasan sangat berbahaya bagi tenaga kerja pengelasan antara lain 

bronkhitis, iritasi saluran nafas, dan perubahan fungsi paru. 

     Penelitian Deviandhoko (2012) menyatakan bahwa kadar debu pada tempat 

kerja pengelasan berpengaruh terhadap fungsi paru tenaga kerja, dikarenakan 
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tenaga kerja pengelasan tidak menggunakan masker dalam proses pengelasan. 

Penelitian tersebut memperkuat bahwa debu pengelasan merupakan risiko 

bahaya tenaga kerja pengelasan yang dapat mengganggu kesehatan paru tenaga 

kerja. Penelitian tersebut menyebutkan 24,4 % dari 78 responden tenaga kerja 

pengelasan mengalami gangguan fungsi faal paru. Semakin tinggi kadar debu 

total pada tempat pengelsan semakin tinggi pula risiko tenaga kerja mengalami 

gangguan faal paru. 

          Ketidaksempurnaan paru dalam menjalankan fungsinya mengakibatkan 

adanya gangguan pada saluran pernafasan. Ketidaksempurnaan 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, alergi terhadap debu dapat berupa keadaan bersin, batuk, 

tenggorokan gatal, dan tenggorokan berdahak (Mukty, 2010). 

     Proses fabrikasi terdapat pekerjaan pengelasan menggunakan las listrik 

yang mempunyai potensi bahaya debu pengelasan dari proses tersebut. Paparan 

debu dapat mempengaruhi kondisi faal paru tenaga kerja pengelasan tersebut. 

Hal tersebut bisa semakin parah bila tenaga kekerja tidak menggunakan alat 

pelindung pernapasan (masker).  

     Nilai Ambang Batas (NAB) dari debu di tempat kerja berdasarkan 

PERMENNAKER RI Nomor 13, tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA KADAR DEBU TOTAL.... AZHAR KADAR TARUNA



3 

 

(NAB) faktor fisika dan kimia di tempat kerja pada lampiran II menentukan 

NAB debu logam  adalah sebesar 10 mg/m3.  

1.2.  Identifikasi Masalah 

      Saat ini Indonesia dalam masa pembangunan infrastruktur yang sangat 

pesat, hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Beomo 

W.Soemardi (2008) yang menyebutkan peningkatan industri kontruksi di 

Indonesia sebesar 3% sampai 8% tiap tahun mulai tahun 1970. Hal tersebut 

tidak lepas dari peningkatan industri fabrikasi di Indonesia. 

      Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fabrikassi dan kontruksi 

baja adalah PT X yang mana dalam proses produksinya terdapat proses 

pengelasan yang memiliki potensi bahaya debu dalam proses pengelasan. 

Peningkatan pembangunan yang ada di Indonesia juga meningkatkan potensi 

bahaya dari debu pengelasan. Hasil dari pengukuran kadar debu total pada 

workshop pengelasan menunjukan hasil yang cukup tinggi pada 2 dari 4 titik 

yang dilakukan pengukuran yaitu 7,82 mg/m3 dan 7,59 mg/m3 angka tersebut 

mendekati NAB yang ada yaitu 10 mg/m3. Dua titik yang lain menunjukan 

hasil 1,26 mg/m3 dan 1,31 mg/m3 . Tenaga kerja pada PT X juga tidak 

menggunaka masker yang standar pengelasan sehingga meningkatkan risiko 

bahaya yang ada. Tenaga kerja pengelasan umumnya juga bekerja diatas 8 

jam sehari jika mereka mengikuti jam lembur. 

      Berdasarkan peningkatan industri fabrikasi dan bahaya debu yang ada 

pada proses pengelasan maka dilakukan penelitian terkait “Hubungan antara 
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kadar debu total pada tempat kerja pengelasan dengan faal paru pada tenaga 

kerja pengelasan di PT X”.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka perumusan 

penelitian adalah; 

     “Apakah ada hubungan antara kadar debu total dengan faal paru pada 

tenaga kerja las di PT X ?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Umum 

     Mempelajari kuat hubungan antara kadar debu total dengan faal paru 

pada tenaga kerja las di PT X. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengindentifikasi faktor kadar debu total di tiap titik workshop PT X, 

kondisi faal paru tenaga kerja pengelasan di PT X, karakteristik 

individu (usia,lama masa kerja, lama paparan, kebiasaan merokok dan 

status gizi), dan penggunaan alat pelindung pernafasan (masker) 

tenaga kerja pengelasan di PT X.  

2. Mempelajari kuat hubungan antara kadar debu total dengan faal paru 

di PT X. 
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3. Mempelajari kuat hubungan antara karakteristik individu (usia,lama 

masa kerja, lama paparan, kebiasaan merokok dan status gizi) dengan 

faal paru pada tenaga kerja pengelasan di PT X. 

4. Mempelajari kuat hubungan antara perilaku penggunaan alat 

pelindung pernafasan (masker) dengan faal paru pada tenga kerja 

pengelasan di PT X. 

 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan 

dalam menyusun strategi untuk pengendalian bahaya pengelasan 

sehingga tenaga kerja terlindungi dari bahaya pengelasan khususnya 

bahaya debu; 

2. Bagi peneliti 

Menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman belajar bagi peneliti khususnya dalam mempraktikkan 

ilmu yang telah diterima selama di bangku perkuliahan; 

3. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi ilmiah dan bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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