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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri di indonesia setiap tahun mengalami 

peningkatan termasuk industri batu kapur. Sumber batu kapur tersebar di berbagai 

pulau Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, 

Maluku dan Papua (KESDM, 2013). Sumber kapur banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat melalui pendirian industri dan perusahaan batu kapur. Perusahaan 

kapur merupakan perusahan yang mengolah batu kapur menjadi beberapa produk 

olahan kapur seperti kalsium oksida, kalsium hidroksida, kalsium karbonat halus 

dan lainnya. Secara umum proses produksi pada industri kapur adalah 

pembakaran kapur mentah, penyiraman kapur matang dengan air, pengayakan 

kapur kasar dan pengemasan. Selama proses pembuatan kapur, potensi bahaya 

fisik, bahaya kimia, bahaya biologi dan bahaya ergonomi selalu terdapat di tempat 

kerja yang menjadi ancaman bagi tenaga kerja maupun pencemaran lingkungan di 

sekitar tempat kerja. Bahaya kimia berasal dari bahan kimia berbahaya yang dapat 

berbentuk padat, cairan, uap, gas, debu, asap atau kabut dan dapat masuk ke 

dalam tubuh melalui inhalasi, menelan dan penyerapan kulit atau kontak invasi 

(ILO, 2013). 

Salah satu bahaya kimia yang terdapat pada industri kapur adalah debu 

kapur yang dihasilkan selama proses pengolahan. Debu kapur merupakan debu 

anorganik yang bersifat iritan apabila kontak dengan mukosa saluan pernapasan. 
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Debu kapur mengandung senyawa CaO (kalsium oksida) dan CaCO3 (kalsium 

karbonat). Kandungan dalam debu kapur sangat tergantung dengan jenis kapur 

pada daerah tersebut. Kapur pada daerah kawasan jember lebih banyak 

mengandung CaO. CaO berbentuk kristal berwarna putih memiliki sifat sangat 

iritan dan kemungkinan dapat menjadi korosif pada permukaan kulit yang 

terpapar serta dapat menimbulkan panas jika bereaksi dengan air (H2O). CaO jauh 

lebih iritan jika dibandingkan dengan CaCO3. Selain kedua unsur tersebut debu 

kapur kemungkinan dapat mengandung SiO2 (silicon dioxide) yang merupakan 

kristal yang bersifat keras. SiO2 beracun jika dihirup dan dapat menyebabkan 

iritasi abrasif jika kontak dengan kulit dan mata, sedangkan efek kronis yang 

diakibatkan adalah fibrosis paru (Peter, 2006). 

Debu dapat terhirup masuk saluran pernapasan mengikuti aliran udara saat 

aktifitas atau proses bernapas. Target organ yang dicapai debu sangat tergantung 

pada ukuran dan konsentrasi partikel debu. Debu yang berbahaya adalah debu 

yang memiliki ikuran 0,1-10 mikron. Partikel debu berukuran 5 – 10 mikron akan 

mudah menumbuk dan menempel pada mukosa saluran pernapasan atas (inertia 

impaction) dan sangat jarang masuk ke bronkus dan saluran yang lebih kecil 

karena ukuran dan massa partikel yang lebih besar. Partikel debu berukuran 1 – 5 

mikron mengendap pada mukosa saluran pernapasan tengah khususnya di bagian 

bronchi dan beronchioli (sedimentation). Partikel debu berukuran kurang dari 1 

mikron mengalami gerakan brown (diffusion) dan kemungkinan dapat mengendap 

pada daerah alveoli (Morgan, 1995). Mekanisme pertahanan paru meggerakkan 

partikel debu yang terdeposit pada trakea, bronkus, dan bronkiolus dengan 
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mucociliary clearance ke arah epiglotis yang kemudian diludahkan atau ditelan 

sedangkan debu yang mengendap di alveoli difagosit oleh sel-sel makrofag 

(WHO, 1999) 

Partikel debu yang terhirup sistem pernapasan dapat mengakibatkan efek 

spesifik dan tidak spesifik. Efek spesifik disebabkan oleh debu fibrogenik yang 

membentuk jaringan ikat (fibrosis) karena adanya proses fagositosis debu pada 

alveoli yang terjadi secara terus menerus. Efek tidak spesifik disebabkan oleh 

debu non fibrogenik yang memiliki tanda dan gejala yang sama pada semua debu 

yang menempel pada saluran pernapasan yaitu timbul peradangan (inflammation) 

pada dinding saluran pernapasan (Waldron, 1989). Penyempitan saluran 

pernapasan oleh adanya inflamasi memicu timbul rasa sesak napas, nyeri 

dada/tenggorokan, batuk dan rasa gatal pada saluran pernapasan. Keluhan 

pernapasan tersebut merupakan gejala awal obstruksi saluran pernapasan 

(Alsagaff, 1989).  

Pada industri batu kapur di Desa Mrisi, Kecamatan Tanggung Harjo, 

Kabupaten Grobogan, terdapat sebanyak 67% tenaga kerja yang mengalami 

gangguan fungsi paru obstruksi (Yulaekah, 2007). Tenaga kerja bagian 

penambang batu kapur di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban 

mengalami obstruksi paru sebesar 71,4% setelah bekerja di industri kapur 

(Damayanti, 2014). Berdasarkan hasil tersebut didapatkan angka prevalensi yang 

berbeda. Besarnya prevalensi terjadinya gangguan obstruksi paru akibat paparan 

debu kapur sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang dapat 

mempengaruhi diantaranya dosis paparan debu, faktor intrinsik tenaga kerja dan 
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kadar debu kapur di area kerja. Semakin tinggi konsentrasi dan semakin lama 

paparan debu kapur dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pernapasan 

obstruksi. Faktor faktor intrinsik tenaga kerja yang dapat mempengaruhi status 

fungsi paru diantaranya seperti usia, jenis kelamin, aktifitas merokok, riwayat 

penyakit saluran pernapasan, status gizi dan pemakaian alat pelindung pernapasan 

(Ward, 2008). 

Industri batu kapur umumnya merupakan industri informal yang dikelola 

oleh masyarakat dengan teknologi yang masih sederhana, tanpa banyak tersentuh 

oleh peraturan perundangan. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan 

kesehatan dan keselamatan terhadap tenaga kerja serta masyarakat sekitarnya 

kurang mendapat perhatian. Lemahnya kesehatan dan keselamatan kerja pada 

industri kapur ditambah dengan paparan debu kapur yang berpotensi 

menimbulkan penyakit akibat kerja akan sangat merugikan dan tidak terjaminnya 

kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja. Selain itu, kurangnya manajemen 

kesehatan dan keselamatan kerja juga dapat membawa efek buruk pada 

lingkungan dan penduduk sekitar tempat kerja. Studi kasus di Kabupaten Tegal 

menunjukkan bahwa dari 8 penduduk yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi 

tungku pembakaran dengan jarak antara 50 hingga 100 meter, terdapat 4 

penduduk (50%) yang mengalami penurunan status fungsi paru (Sucipto, 2007). 

Perusahaan Kapur Gamping Guwo Lowo Desa Greden, Kecamatan Puger, 

Kabupaten Jember merupakan salah satu industri yang memproduksi kapur. 

Selama proses produksi, terdapat banyak debu yang mengepul di area perusahaan. 

Jumlah kepulan debu pada masing-masing area kerja berbeda sehingga 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi STATUS FUNGSI PARU TENAGA KERJA PERUSAHAAN KAPUR 
DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 
(Studi di Perusahaan Kapur Gamping Guwo Lowo Puger Kabupaten Jember)

HANIF BAGUS AZHAR



5 

 

 

 

kemungkinan memiliki konsentrasi debu yang berbeda. Tenaga kerja yang bekerja 

di industri batu kapur memiliki potensi mengalami obstruksi saluran pernapasan 

karena adanya paparan debu kapur selama bekerja. Pada perusahaan ini belum 

pernah dilakukan pengukuran konsentrasi debu di area kerjanya sehingga belum 

diketahui konsentrasi debu pada masing-masing area kerja.  

Sebagai upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja di perusahaan, 

perlu dilakukan langkah deteksi dini. Perlu dilakukan pengukuran konsentrasi 

debu untuk dibandingkan dengan nilai ambang batas (NAB) yang telah 

ditentukan. Pemeriksaan fungsi paru menggunakan alat spirometri untuk 

mengetahui status fungsi paru tenaga kerja. Berdasarkan potensi terjadinya 

gangguan fungsi paru tenaga kerja industri kapur sangat besar, maka  peneliti 

merasa perlu mempelajari status fungsi paru dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya pada tenaga kerja di Perusahaan Kapur Gamping Guwo Lowo 

Desa Greden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perusahaan Kapur Gamping Guwo Lowo merupakan salah satu industri 

batu kapur di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang memproduksi kapur atau 

gamping. Proses produksi yang dilakukan secara garis besar adalah pembakaran 

batu kapur mentah, panyiraman batu kapur matang, pengayakan dan pengepakan 

gamping. Proses produksi menghasilkan debu kapur yang memiliki sifat iritan bila 

kontak dengan mukosa saluran pernapasan. Debu kapur di area kerja dapat 

mengandung senyawa CaO (kalsium oksida), CaCO3 (kalsium karbonat) dan 
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Ca(OH)2 (kalsium hidroksida). CaO berbentuk kristal berwarna putih memiliki 

sifat sangat iritan dibandingkan kalsium karbonat dan kalsium hidrooksida. CaO 

kemungkinan dapat korosif bila terjadi kontak dengan kulit serta dapat 

menimbulkan panas jika bereaksi dengan air (H2O). Proses pengecoran batu kapur 

matang (CaO) dengan air (H2O) menghasilkan Ca(OH)2 dan kalor. 

Tenaga kerja yang terpapar debu kapur sangat berisiko mengalami 

gangguan paru obstruksi. Debu kapur merupakan debu jenis non fibrogenik yang 

tidak menimbulkan efek fibrosis paru sehingga sangat kecil kemungkinan tenaga 

kerja mengalami gangguan paru restriksi. Debu kapur yang terhirup saluran 

pernapasan dan menempel pada mukosa dalam jangka waktu lama akan 

menyebabkan iritasi sehingga muncul peradangan (inflammation) dan hipersekresi 

mukus. Peradangan dan hipersekresi mukus mengakibatkan penyempitan saluran 

pernapasan dan jika berlangsung secara terus menerus akan menimbulkan 

gangguan fungsi paru obstruksi. Tenaga kerja di Perusahaan Kapur Gamping 

Guwo Lowo Desa Greden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sangat 

berpotensi mengalami gangguan fungsi paru obstrusi karena adanya paparan debu 

kapur selama bekerja. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status fungsi 

paru dan faktor yang mempengaruhinya pada tenaga kerja di Perusahaan Kapur 

Gamping Guwo Lowo, Desa Greden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum Penelitian 

Mengidentifikasi status fungsi paru dan faktor yang mempengaruhinya 

pada tenaga kerja di Industri Batu Kapur Perusahaan Kapur Gamping Guwo 

Lowo. 

1.4.2 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Mengidentifikasi dosis paparan debu tenaga kerja pada Perusahaan Kapur 

Gamping Guwo Lowo. 

2. Mengidentifikasi status fungsi paru tenaga kerja pada Perusahaan Kapur 

Gamping Guwo Lowo. 

3. Menganalisis pengaruh dosis paparan debu, usia, status gizi (IMT), dosis 

rokok dan kebiasaan memakai alat pelindung pernapasan terhadap status 

fungsi paru tenaga kerja Perusahaan Kapur Gamping Guwo Lowo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk belajar menerapkan teori-teori 

yang pernah diperoleh saat di bangku kuliah. Selain itu peneliti dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga dari penelitian yang 

dilakukan dibidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 
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2. Bagi Industri 

Pihak industri dapat memperoleh informasi dari hasil penelitian. Informasi 

bermanfaat bagi perusahaan kapur sebagai bahan pertimbangan dan masukan 

dalam penerapan sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja di 

wilayah kerja industi. 

3. Bagi Responden 

Masing-masing responden penelitian pada industri dapat memperoleh hasil 

pengukuran fungsi paru sehingga dapat mengetahui apakah fungsi parunya 

normal atau tidak normal. Hasil pemeriksaan dapat dijadikan sebagai deteksi 

dini terjadinya gangguan fungsi paru. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain sebagai informasi, bahan 

rujukan dan pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang 

dilakukan pada waktu dan lokasi yang berbeda. 
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