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ABSTRAK 

 

Batubara adalah bahan bakar fosil yang berpotensi menghasilkan debu 

batubara yang dapat menyebabkan gangguan fungsi paru hingga penyakit 

pneumokoniosis. PT X merupakan salah satu industri di Surabaya yang 

menggunakan mesin boiler berbahan batubara sehingga pekerja di bagian tersebut 

yang menginhalasi debu batubara dalam waktu lama berisiko mengalami gangguan 

faal paru. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari pengaruh paparan debu batubara 

terhadap status faal paru pekerja di PT X. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif dengan rancang bangun 

cross sectional. Data penelitian ini didapatkan dengan memberikan kuisioner, 

pengukuran kadar debu di bagian boiler PT X, serta tes faal paru. Populasi 

penelitian ini adalah 11 pekerja bagian boiler dan 11 pekerja bagian kantor 

packaging warehouse. Data dianalisis menggunakan regresi linier dengan 

membaca nilai koefisien regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja bagian boiler tiga kali lebih 

berisiko mengalami gangguan faal paru dibandingkan pekerja bagian kantor 

packaging warehouse. Namun, pengaruh paparan debu batubara terhadap gangguan 

faal paru tersebut diperkirakan kecil. Kadar debu rata-rata di bagian boiler adalah 

0,4174 mg/m3. Hasil analisis regresi linier menunjukkan faktor yang paling 

dominan mempengaruhi status faal paru responden bagian boiler adalah dosis rokok 

untuk %FEV1 (β= -0,522) dan kebiasaan olahraga untuk %FVC (β= -0,779). 

Sedangkan, pada responden bagian kantor packaging warehouse yang paling 

dominan mempengaruhi nilai %FEV1 adalah usia (β= -0,515) dan masa kerja untuk 

nilai %FVC (β= 0,595). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pekerja di bagian boiler berisiko tiga 

kali lebih besar untuk mengalami gangguan faal paru dibandingkan pekerja di 

bagian kantor packaging warehouse meskipun pengaruh debu batubara terhadap 

gangguan tersebut kemungkinannya rendah. Pihak manajemen PT X harus 

memindahkan pekerja bagian boiler yang mengalami gangguan faal paru ke lokasi 

kerja lain yang tidak terdapat paparan debu dan menyarankan pekerja di bagian 

boiler untuk berhenti merokok. 
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