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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Batubara adalah material mudah terbakar berwarna coklat sampai 

kehitaman yang terbentuk dari pembusukan tumbuh-tumbuhan dan tertimbun 

bebatuan selama jutaan tahun. Batubara merupakan bahan bakar fosil yang 

jumlahnya paling melimpah sehingga sering digunakan sebagai bahan bakar 

mesin ketel uap (boiler) di industri. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar 

tersebut menghasilkan debu yang menjadi salah satu sumber polutan udara di 

kawasan industri. Paparan debu batubara setiap hari dalam waktu lama dapat 

menimbulkan penyakit akibat kerja berupa gangguan saluran pernapasan hingga 

penyakit pneumokoniosis (Government of Alberta, 2010). 

Beberapa negara di dunia telah menetapkan NAB untuk debu batubara. 

Angkanya bervariasi, US menetapkan 2 mg/m3, di Turki 5 mg/m3, dan di United 

Kingdom 7 mg/m3. Sementara itu, ACGIH menetapkan NAB yang berbeda untuk 

batubara sesuai jenisnya, yaitu 0,4 mg/m3 untuk jenis anthracit dan 0,9 mg/m3 

jenis bituminous. Standar internasional menganut ketetapan 2 mg/m3 sebagai NAB 

debu batubara (Onder dkk, 2009). Semua ketetapan tersebut lebih rendah 

dibanding dengan ketetapan NAB debu umum karena debu batubara lebih 

berbahaya dibandingkan debu secara umum. Peraturan SNI 19-0232-2005 tentang 

NAB zat kimia di udara tempat kerja juga menyebutkan NAB untuk debu 

batubara adalah 2 mg/m3. Namun, banyak industri di Indonesia yang masih 
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mengacu pada NAB debu secara umum yang tercantum dalam Permenakertrans 

Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang NAB faktor fisika dan kimia di tempat 

kerja, yaitu 10 mg/m3, untuk area boilernya yang menggunakan batubara. Hal itu 

membuat kemungkinan kadar paparan debu batubara di berbagai tempat kerja di 

Indonesia lebih tinggi dari 2 mg/m3 sehingga peluang terjadinya gangguan saluran 

pernapasan terhadap pekerjanya lebih tinggi. 

Gangguan saluran pernapasan yang dialami oleh pekerja yang terpapar 

debu batubara secara berulang dalam waktu lama dapat berupa obstruksi, restriksi, 

maupun campuran keduanya. Obstruksi merupakan efek nonspesifik dari paparan 

debu batubara karena obstruksi dapat pula terjadi karena paparan selain debu 

batubara. Obstruksi dapat terjadi jika debu yang terhirup menumpuk di jaringan 

epitel saluran pernapasan dan menyebabkan inflamasi. Akibat inflamasi tersebut 

saluran pernapasan menyempit sehingga aliran udara terhambat. Debu batubara 

bersifat fibrogenik dapat menimbulkan efek spesifik berupa fibrosis jaringan 

interstisial paru, yaitu pembentukan jaringan ikat fibrosa yang dapat menurunkan 

elastisitas alveolus. Penurunan elasititas alveolus ini membuat volume udara yang 

ditampung alveolus berkurang sehingga terjadi restriksi paru (Suyono, 1995). 

Restriksi paru merupakan salah satu indikasi terjadinya penyakit 

pneumokoniosis. Debu asbes, silika, dan batubara merupakan penyebab utama 

pneumokoniosis. Pneumokoniosis merupakan penyakit paru akibat kerja kronis 

yang disebabkan oleh inhalasi debu batubara dalam waktu lama, dimana memicu 

terjadinya inflamasi alveolus dan akhirnya menghasilkan kerusakan paru (CDC, 

2012). Pneumokoniosis pada pekerja yang terpapar debu batubara disebut coal 
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workers’ pneumokoniosis atau antrakosis. Prevalensi antrakosis diperkirakan akan 

meningkat seiring dengan terus meluasnya area pertambangan batubara dan 

perkembangan industri. Pada debu batubara sering terdapat pula debu silika 

sehingga risiko terjadinya pneumokoniosis menjadi lebih besar. Fibrosis pada 

antrakosis tidak akan mengalami regresi, menghilang ataupun berhenti 

progresivitasnya meskipun paparan debunya sudah dihilangkan sehingga sering 

berujung pada kematian akibat kegagalan fungsi paru (Susanto, 2011). 

Pemeriksaan untuk diagnosis antrakosis umumnya mahal dan rumit 

sehingga jarang industri yang memfasilitasi pemeriksaan tersebut untuk 

pekerjanya yang terpapar batubara. Hal itu membuat jumlah kasus antrakosis di 

Indonesia tidak diketahui secara pasti. Terdapat tiga cara diagnosis, yaitu 

pemeriksaan faal paru, analisis debu penyebab, dan pemeriksaan radiologi. 

Pemeriksaan faal paru merupakan cara diagnosis yang paling sering dilakukan 

dibandingkan yang lainnya karena lebih murah dan mudah (Susanto, 2011). 

Analisis debu penyebab dilakukan untuk melihat debu mineral atau produk 

metabolismenya yang terdapat dalam makrofag. Pemeriksaan radiologi dengan 

foto toraks dan CT scan untuk melihat gambaran fibrosis yang terjadi dan ada 

tidaknya opasitas halus pada zona paru atas yang merupakan ciri dari antrakosis. 

Pemeriksaan faal paru dilakukan dengan menggunakan spirometri. Spirometri 

dapat menunjukkan kapasitas volume paru seseorang sehingga dapat mendeteksi 

obstruksi, restriksi, maupun campuran keduanya. Antrakosis berhubungan dengan 

kelainan restriksi karena terjadi fibrosis pada paru. Namun, pemeriksaan dengan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PAPARAN DEBU BATUBARA TERHADAP 
STATUS FAAL PARU PEKERJA DI PT X SURABAYA

YOSI DHEMAS LARASATI



4 
 

spirometri ini tidak dapat memberikan kepastian bahwa gangguan faal paru yang 

terjadi merupakan akibat dari paparan debu batubara atau bukan (Susanto, 2011). 

Data tentang prevalensi antrakosis bervariasi di tiap negara di dunia. Hasil 

penelitian di Amerika menunjukkan adanya peningkatan prevalensi kematian 

akibat antrakosis pada pekerja tambang batubara, yaitu 471 kasus pada tahun 2008 

menjadi 486 kasus pada tahun 2010 (CDC, 2014). Usia pekerja yang terkena 

antrakosis berat relatif masih muda, yaitu dibawah 50 tahun (NIOSH, 2011). Di 

China, kasus antrakosis sebesar 48% dari total kasus pneumokoniosis (Liu dkk, 

2009). Di Australia, terdapat lebih dari 1000 kasus pneumokoniosis dimana 6%-

nya merupakan pneumokoniosis batubara (Smith dan Leggat, 2006). 

Di Indonesia, data nasional tentang prevalensi antrakosis masih belum ada. 

Data yang ada masih terbatas pada penelitian-penelitian berskala lokal pada 

berbagai industri yang berisiko terjadi gangguan saluran pernapasan akibat 

batubara. Prevalensi gangguan saluran pernapasan pada pekerja suatu tambang 

batubara, yaitu 6% obstruksi dan 7,8% restriksi (Razi dkk, 2008). Sebesar 54,9% 

pekerja yang berada di bagian coal handling PT PJB unit pembangkit Paiton 

mengalami gangguan faal paru restriktif (Puspita, 2011). Hasil penelitian lain 

pada pekerja boiler batubara di PT Indo Aciditama Tbk. sebanyak 25% 

mengalami restriksi ringan, 65% mengalami restriksi sedang, dan 10% lainnya 

normal (Asna, 2013). Semua hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat 

pekerja yang mengalami restriksi paru dan berhubungan dengan paparan debu 

batubara. Hal tersebut tidak dapat diabaikan bahwa kemungkinan pekerja tersebut 

dapat mengalami antrakosis. 
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Mengingat bahwa gangguan faal paru akibat inhalasi debu batubara 

bersifat irreversible dan dapat berujung fatal, maka mencegah terjadinya paparan 

terhadap debu batubara merupakan hal terpenting. Pencegahan dapat dilakukan 

dengan melakukan penyemprotan air di area penyimpanan batubara, pengaturan 

ventilasi yang bagus, serta regulasi penggunaan alat pelindung pernapasan. Selain 

itu juga harus ada program surveilens kesehatan melalui pemeriksaan faal paru 

pekerja yang berfungsi untuk diagnosis dini sebagai langkah pencegahan 

selanjutnya. Diagnosis dini bermanfaat agar gangguan faal paru yang terdeteksi 

segera mendapatkan perawatan untuk mencegah atau memperlambat progesivitas 

fibrosis parunya.  (Fiswick, 2008). 

Telah lama diketahui bahwa pekerja yang bekerja di area berdebu seperti 

pengolahan batubara lebih mungkin megalami gangguan faal paru dibandingkan 

pekerja di area lain (Jones dkk, 2002). PT X merupakan salah satu industri yang 

mempunyai dua buah boiler berbahan bakar batubara yang beroperasi penuh 

selama 24/hari. Sebesar 11 orang pekerja boiler PT X yang terbagi ke dalam tiga 

shift kerja setiap harinya terpapar langsung debu batubara ketika loading-

unloading batubara, crusher, pemasukan batubara ke dump hopper, dan 

pembersihan stop plant boiler. Pekerja di bagian boiler tersebut tidak semuanya 

patuh menggunakan respirator secara rutin saat bekerja sehingga risiko 

mengalami gangguan faal paru lebih tinggi.  Namun, tidak menutup kemungkinan 

pekerja di bagian lain yang tidak terpapar debu batubara langsung juga mengalami 

gangguan faal paru. Hal tersebut karena kondisi faal paru seseorang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor lain yang meliputi karakteristik individu. Karakteristik 
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individu terdiri dari umur, ukuran tubuh, masa kerja, kebiasaan merokok, dan 

kebiasaan olahraga (Harrington, J.M dan Gill, 2005). 

Pada masa anak-anak hingga usia 24 tahun paru manusia masih 

berkembang seiring pertambahan usia. Namun, pada usia 30 tahun biasanya 

fungsi paru sudah mulai menurun secara gradual sekitar 20 ml tiap tahunnya 

(Guyton, 1997). Merokok dapat mengakibatkan hipertrofi sel mukosa dan 

bertambahnya kelenjar mukus sehingga terjadi obstruksi saluran pernapasan. 

Orang yang merokok dengan dosis ≥ 20 batang perhari berisiko enam kali lipat 

terkena bronkitis kronis dibandingkan bukan perokok (Menezes dkk, 1994). 

Interpretasi hasil pemeriksaan fungsi paru pekerja harus mempertimbangkan 

faktor-faktor tersebut untuk menentukan gangguan fungsi paru yang terjadi 

disebabkan oleh paparan debu batubara atau bukan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT X adalah industri manufaktur dan agribisnis yang memproduksi 

minyak goreng dan margarin dari crude palm oil (CPO). PT X menggunakan dua 

buah boiler dengan bahan bakar batubara untuk menghasilkan uap panas bagi 

mesin produksi di refinery 1, refinery 2 dan refinery 3. Sebanyak 11 orang pekerja 

di bagian boiler yang terbagi ke dalam 3 shift, mempunyai risiko lebih besar untuk 

mengalami gangguan faal paru dibandingkan pekerja di PT X pada bagian lain 

karena setiap hari terpapar debu batubara langsung pada saat melakukan loading-

unloading batubara, crusher, pemasukan batubara ke dump hopper, dan 

pembersihan stop plant boiler. 
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Data dari laporan hasil pengukuran debu semester II tahun 2014 PT X 

menunjukkan konsentrasi debu dan partikulat di area boiler batubara < 0,001 mg/ 

m3, di cerobong batubara 210  mg/Nm3, dan pada gudang penyimpanan batubara 

0,033 mg/Nm3. Meskipun kadar debu yang terukur masih di bawah NAB, namun 

tidak menutup kemungkinan bahwa pekerja dibagian boiler yang bertahun-tahun 

terpapar debu batubara mengalami gangguan faal paru. Gangguan faal paru 

diawali dengan adanya gejala gangguan sistem pernapasan. Kemungkinan pekerja 

bagian boiler mengalami gangguan faal paru tersebut diperkuat oleh data hasil 

monitoring kesehatan rutin maupun data kunjungan karyawan ke poliklinik 

perusahaan selama Maret 2014 - Maret 2015 yang menunjukkan bahwa keluhan 

penyakit tertinggi pekerja adalah ISPA. Menurut Suma’mur (2011), gejala pada 

gangguan faal paru atau pneumokoniosis antara lain batuk kering, sesak napas, 

banyak dahak, dan kelelahan umum dimana gejala tersebut mirip dengan ISPA. 

Selama ini belum ada data mengenai pemeriksaan kesehatan khusus 

terhadap faaal paru pekerja bagian boiler PT X. Berdasarkan Permenaker Trans 

No. Per.02/MEN/1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam 

penyelenggaraan keselamatan kerja, terdapat kewajiban melakukan pemeriksaan 

kesehatan khusus yang dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh dari 

pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan khusus 

tersebut dapat dilakukan pada tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu 

mengenai gangguan kesehatannya. 

Selain karena paparan debu batubara, gangguan faal paru pekerja juga 

dipengaruhi oleh faktor karakteristik pekerja yang meliputi usia, masa kerja, lama 
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paparan, status gizi, kebiasaan merokok, kebiasaan penggunaan alat pelindung 

pernapasan, kebiasaan olah raga, dan riwayat penyakit saluran pernapasan. Oleh 

karena itu, sebagai pembanding kondisi faal paru pekerja bagian boiler yang 

terpapar langsung debu batubara diperlukan pemeriksaan terhadap kondisi faal 

paru pekerja lain yang tidak terpapar langsung oleh debu batubara, yaitu pekerja 

bagian kantor packaging warehouse, sehingga dapat terlihat risiko relatif 

gangguan faal paru pada pekerja bagian boiler dibandingkan dengan pekerja di 

bagian lain. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu “Apakah terdapat pengaruh paparan debu 

batubara terhadap status faal paru pada pekerja di PT X Surabaya?”. 

1.4       Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh paparan debu batubara terhadap status faal paru pekerja di PT X 

Surabaya.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini, antara lain: 

1. Mengidentifikasi perbedaan karakteristik pekerja (umur, masa kerja, status 

gizi, kebiasaan merokok, dan kebiasaan olahraga) bagian boiler dan bagian 

packaging warehouse  PT X. 
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2. Mengidentifikasi konsentrasi paparan debu di bagian boiler dan bagian 

packaging warehouse  PT X. 

3. Mengidentifikasi gambaran faal paru pekerja di bagian boiler dan bagian 

packaging warehouse  PT X. 

4. Menganalisis pengaruh paparan debu batubara, umur, masa kerja, status 

gizi, kebiasaan merokok, dan kebiasaan olahraga terhadap status faal paru 

pekerja di bagian boiler dan bagian packaging warehouse  PT X. 

1.5     Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai kondisi faal paru 

perkerja yang terpapar debu batubara dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kondisi faal paru tersebut sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk program kesehatan terkait faal paru pekerja. 

2. Bagi penulis 

Melatih kemampuan dalam menganalisis permasalahan kesehatan dan 

keselamatan kerja serta menambah wawasan peneliti tentang pengaruh 

paparan debu batubara terhadap kondisi faal paru pekerja. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tambahan bagi 

penelitian-penelitian terkait pada masa mendatang. 
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