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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

Pesatnya perkembangan industry beserta produknya memiliki dampak

positif terhadap kehidupan manusia berupa makin luasnya lapangan pekerjaan,

kemudahan dalam komunikasi dan transportasi dan akhirnya juga berdampak

pada peningkatan social ekonomi masyarakat. Industri pengolahan kayu

merupakan industri yang pertumbuhannya sangat pesat di Indonesia. Industri

tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa Negara, dilain

pihak, industry tersebut berpotens menimbulkan kontaminasi udara ditempat kerja

berupa debu kayu dan berdampak pada kesehatan pekerja (Asmara, 2014).

Debu kayu adalah partikel padat yang dihasilkan karena adanya proses

penggergajian, pengamplasan, perakitan, dan pengemasan. Partikel debu dapat

dibagi 3 jenis, yaitu debu organik (debu yang berasal dari makhluk hidup seperti :

debu kapas, debu daun-daunan, debu kayu), debu mineral (debu yang di dalam

nya terkandung senyawa kompleks seperti : silicon dioksida (SiO2) dan arang

batu) dan debu metal (debu yang mengandung unsur logam: Pb, Hg, Cd, dan

Arsen) (Soeripto, 2008). Debu yang kayu yang terhirup oleh tenaga kerja dapat

menimbulkan kelainan fungsi atau kapasitas paru. Kelainan tersebut terjadi akibat

rusaknya jaringan paru yang dapat berpengaruh terhadap produkivitas dan kualitas

kerja. Dalam kondisi tertentu, debu merupakan bahaya yang menyebabkan

pengurangan kenyamanan kerja, gangguan penglihatan, gangguan fungsi faal paru

bahkan dapat menimbulkan keracunan umum (Depkes RI, 2003)
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Bakteri gram negatif (endotoksin LPS) ditemukan dalam berbagai sumber

dilingkungan kerja. Sumber tersebut termasuk baik padat (debu, sampah rumah

tangga, kompos, biji-bijian, dan tanaman) maupun cairan (air limbah, cairan

logam, air dari unit waterlines gigi, dll) susunan yang mengandung bahan organik.

Paparan endotoksin telah ditunjukan pada sejumlah bidang seperti pertanian dan

peternakan, agro-makanan industri, pengumpulan sampah, dan industri

pengolahan (Duquenne, 2012).

Secara umum endotoksin LPS dalam debu kayu merupakan salah satu

yang dapat menjadi pemicu terjadi inflamasi pada saluran pernafasan, seperti yang

diketahui bahwa endotoksin merupakan penyebab dari inflasi pada jaringan yang

terpapar termasuk pada jaringan paru. Gangguan fungsi paru melibatkan berbagai

mediator inflamasi termasuk berbagai sitokin yakni TNF, IL-1, IFN-γ, IL-4, IL-

10, yang bertugas untuk memodulasi, koordinasi atau represi terhadap respon

yang berlebihan. Apabila terjadi ketidkseimbangan kerja sitokin pro inflamasi

dengan anti inflamasi, maka menimbulkan kerugian bagi tubuh terutama pada

fungsi paru (Todar, 2014).

Interferon gama (IFN-γ) merupakan jenis sitokin  Th1 yang bertujuan

untuk mengaktifkan makrofag berfungsi untuk membunuh bakteri namun disisi

lainIFN-γ yang meningkat dapat pula meningkatkan daya mobilisasi dan aktivitas

Makrofag alveoler (fungsional), IL-2 bersifat autokrin terhadap sel T CD4 Th-1.

Karena dinding Makrofag alveoler memiliki reseptor aktivator IL-1ß dan IFN-

γ(Barnes, 1994., Lohman, 1994), maka peningkatan sitokin tersebut berpengaruh

pada peningkatan daya mobilisasi serta aktivasi makrofag fungsional,
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peningkatan produksi IL-8 sebagai Neutrofil Chemotacting Factor (NCF) yang

mengaktivasi sekresi elastase Netrofil sehingga mengakibatkan peningkatan kadar

ensimproteolitik MMP-9 merusak kolagen dan mempengaruhi fungsi paru

(Baratawidjaja, 2014).

Badan dunia International Labour Organization (ILO) mengemukakan

penyebabkematian yang berhubungan dengan pekerjaan sebesar 34% adalah

penyakit kanker, 25% kecelakaan, 21% penyakit saluran pernapasan, 15 %

penyakit kardiovaskuler, dan 5% disebabkan oleh faktor yang lain. Penyakit

saluran pernapasan akibat kerja, sesuai dengan hasil riset The Surveillance of

Work Related and Occupational Respiratory Disease (SWORD) yang dilakukan

di Inggris ditemukan 3300 kasus baru penyakit paru yangberhubungan dengan

pekerjaan (Fahmi, 2012). Suatu meta-analisis menunjukkan bahwa pajanan debu

kayu memiliki risiko 1,9 kali untuk terjadinya gangguan fungsi paru terlebih lagi

kejadian fibrosis paru (Baumgartner et al., 2000; Taskar&Coultas, 2006). Studi

binatang menunjukkan bahwa pajanan debu kayu berulang terhadap paru

menimbulkan proses inflamasi yang diikuti dengan aktivasi sitokin proinflamasi

dankemokin (Maattadkk., 2006). Aktivasi limfosit T akan berakibat diferensiasi

ke arah Th1 dengan produksi sitokin IFN-γdan ke arah Th2 dengan produksi

sitokin TGF-ß (King et al., 2000; Sharma et al., 2003).

Penelitian yang dilakukan terhadap pekerja industry permebelan kayu di

Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa prevalensi gangguan fungsi paru sebesar

43,2% dari seluruh populasi pekerja perusahaan tersebut. Terdapat perbedaan
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prevalensi gangguan fungsi paru antara karyawan yang bekerja pada lingkungan

yang kadar debu yang rendah dan kadar debu yang tinggi (Khumaidah, 2009).

Penelitian lain menunjukkan bahwa pekerja yang terpapar debukayu

secara kontinyu terjadi penurunan kemampuankerja pada usia 15-25 tahun,

keluhan batuk produktif dan penurunan Force Expiratory Volume 1 second (FEV

1) pad ausia 25-35 tahun, terjadi sesak dan hipoksemia pada usia 45-55 tahun, dan

akhirnya gagal jantung kanan, kegagalan pernapasan dan kematian pada usia 55-

65 tahun (Meo, 2006; Triatmoet al., 2006).

Penelitian Barrera et al., (2008) pada 30 pasien Pneumonitis hipersensitif

(HP) sub-akut dan kronis, di mana HP kronis menghasilkan tingkat lebih tinggi

IL-4 (80 ± 63 pg/ml dan 25 ± 7 pg/ml, p< 0,01), dan menurunkan kadar IFN- γ

(3,818 ±1,671 pg/ml dan 100 ± 61 pg/ml, p< 0,01) dibandingkan dengan HP

subakut. Dari penelitian Barrera et al.,(2008), diketahui bahwa semakin rendah

IL-4 maka semakin tinggi IFN- γ dan sebaliknya semakin tinggi IL-4 maka

semakin rendah IFN-γ, dan sebaliknya. Penelitian lainnya yang dilakukan Asmara

Yasa (2012) menunjukan bahwa terdapat hubungan LPS endotoksin dalam debu

kayu terhadap kadar IFN-γ serum adalah (r) = -0,324; p = 0,011. Variabel pajanan

sangat berkaitan dengan konsentrasi debu yang terhisap dan lamanya pajanan

yang tentunya terkait erat dengan lama bekerja.

Pada prinsip kejadian kasus gangguan fungsi paru terdapat

ketidakseimbangan antara sitokin Th1 interferon gama dan sitokin Th2. IFN-γ

dikatakan mampu menurunkan produksi kolagen tipe 1 dan 3 yang banyak

terdapat di dalam paru (Elias dkk., 1990; Narayanan dkk.,1992). Saat ini masih
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sedikit hasil penelitian mengenai hubungan antara pajaman endotoksin LPS dalam

debu kayu terhadap peningkatan kadar IFN-γ serum dan penurunan faal paru

pekerja, maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa

besar pengaruh endotoksin LPS dalam debu kayu terhadap peningkatan kadar

IFN-γ serum dan penurunan faal paru pekerja, sehingga hasil dari penelitian

diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pencegahan dini dari dampak buruk

debu kayu terutama endotoksin LPS terhadap kesehatan paru pekerja pabrik

pengolahan kayu sehingga kesehatan pekerja dapat terus dijaga.

1.2.IdentifikasiMasalah

Pabrik pengolahan kayu Margomulyo di Surabaya adalah perusahaan

swasta nasional yang bergerak di bidang Wood  Working dan perdagangan

exprot/import yang berkedudukan di Surabaya yang didirikan untuk mengolah

berbagai jeniskayu yang kemudian dimanfaatkan lebih lanjut di pabrik lainnya

baik dalam maupun luar negeri,. Sebagian besar pekerja terpajan dengan debu

kayu karena semua pekerja tidak menggunakan masker dengan berbagai

alasan.Melihat dampak yang ditimbulkan dari pajanan endotoksin LPS dalam

debu kayu cukup besar maka perlu diidentifikasi seberapa besar kadar endotoksin

LPS dalam debu kayu yang masuk dalam tubuhpekerja dapat mempengaruhi

kadar IFN-γ dan menurunkan faal paru pekerja.

1.3.RumusanMasalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan, yaitu Apakah paparan endotoksin LPS dalam debu kayu di Pabrik
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Pengolahan Kayu Margomulyo Surabaya berpengaruh terhadap peningkatan

kadar interferon gama (IFN-γ) dan penurunan faal paru pekerja?

1.4.Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Menganalisis pengaruh paparan endotoksin LPS dalam debu

penggergajian kayu personal terhadap peningkatan kadar interferon gama (IFN- γ)

dan penurunan faal paru pekerja di pabrik pengolahan kayu Surabaya.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan umur, masa kerja,

kebiasaan merokok di Pabrik Pengolahan Kayu Margomulyo Surabaya.

2. Mengukur kadar debu kayu yang dihirup oleh pekerja secara perorangan di

Pabrik Pengolahan Kayu Margomulyo Surabaya.

3. Mengukur kadar endotoksinLPS dalam debu kayu yang dihirup oleh pekerja

secara perorangan di Pabrik Pengolahan Kayu Margomulyo Surabaya.

4. Mengukur kadar IFN- γserum pekerja sebelum dan sesudah bekerja (cross

shift) di Pabrik Pengolahan Kayu Surabaya.

5. Mengukur faal paru pekerja sebelum dan sesudah bekerja (cross shift)di

Pabrik Pengolahan Kayu Surabaya.

6. Menganalisis pengaruh kadar endotoksin LPS dalam debu kayu personal

terhadap peningkatan kadar IFN- γ di Pabrik Pengolahan Kayu Surabaya.

7. Menganalisis pengaruh kadar endotoksin LPS dalam debu kayu personal

terhadap penurunan faal paru pekerja di Pabrik Pengolahan Kayu

Margomulyo Surabaya.
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8. Mengananalisis pengaruh peningkatan kadar IFN-γ terhadap penurunan faal

paru pekerja di Pabrik Pengolahan Kayu Margomulyo Surabaya.

1.5.Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Aplikatif

Memberikan masukan dan informasi kepada lembaga dan institusi terkait,

yang digunakan sebagai dasar dalam upaya pencegahan terhadap paparan

endotoksin LPS dalam debu kayu kepada pekerja.

1.5.2. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi ilmiah pengaruh paparan endotoksin LPS dalam

debu kayu dengan peningkatan kadar IFN-γ dan penurunan faal paru pada pekerja

pengolahan kayu

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis PENGARUH PAPARAN ENDOTOKSIN LIPOPOLISAKARIDA (LPS) 
DALAM DEBU KAYU TERHADAP PENINGKATAN KADAR INTERFERON GAMA (IFN- γ) SERUM DAN 
PENURUNAN FAAL PARU PEKERJA DI PABRIK PENGOLAHAN KAYU SURABAYA

AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU




