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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada laporan International Labor Organizatiom (ILO) (2005), mengenai 

penyakit paru akibat kerja diperkirakan rata-rata insiden penyakit paru akibat 

kerja yaitu sekitar satu kasus per 1000 pekerja setiap tahun atau 0-30%. West 

(2010), menyatakan bahwa di Amerika Serikat penyakit obstruktif pada paru 

sangat lazim, penyakit tersebut merupakan penyakit kedua yang menyebabkan 

dikeluarkannya biaya kecacatan oleh pengamanan sosial setelah penyakit jantung. 

Sebagian besar penyakit paru akibat kerja memiliki akibat yang cukup serius, 

terjadi lebih dari 3% kematian akibat penyakit paru kronik di kota New York yang 

berhubungan dengan pekerjaan. Penyakit paru akibat kerja dapat didiagnosis 

berdasarkan riwayat penyakit, uji faal paru menggunakan spirometri, pemeriksaan 

fisik, foto toraks, dan pemeriksaan laboratorium (Nedved, 2005). 

Beatrix, dkk (2006), menyatakan salah satu penyebab polusi udara yang 

dihasilkan dari pembuangan mesin diesel, antara lain Nitrogen dioksida (NO2), 

Ozon (O3) dan juga Sulfur dioksida (SO2). Hasil buangan gas ini dapat 

menyebabkan gangguan pernafasan kronis untuk paparan dalam jangka waktu 

yang lama. Konsentrasi gas NO2, O3, dan SO2 yang ditemukan dari pembuangan 

mesin diesel ini dapat meningkatkan batuk kronis dan menurunkan fungsi dari 

paru. Wagner (2006), menyatakan bahwa paparan SO2 dapat mengubah model 

karakteristik aliran udara dan pengeluaran di mucus, apabila mengalami paparan 
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dalam jangka waktu yang lama maka akan mengalami peradangan pada aliran 

udara tersebut. 

Penelitian yang dilakukan pada polisi lalu lintas, diperoleh hasil terdapat 

gangguan faal paru pada para polisi lalu lintas bila dibandingkan dengan polisi 

staf. Umur dan kadar SO2 mempunyai pengaruh yang signifikan yang dapat 

menimbulkan batuk, sesak nafas dan dapat menurunkan fungsi paru Polantas. 

Selain umur, faktor polusi udara tidak dapat diabaikan dalam penurunan fungsi 

paru pada polantas (Christyana, 2013).  

Paparan terhadap gas SO2 dalam konsentrasi kurang dari 0,25 mg/m3 dapat 

menyebabkan gangguan paru, apalagi paparan tersebut terjadi secara terus 

menerus seperti yang diterima oleh Polantas selama bekerja. Namun sangat perlu 

diperhatikan pula gas iritan lain seperti gas NO2 yang dapat menyebabkan efek 

kombinasi apabila terpapar pada saat bersamaan. Pada paparan debu dan gas 

tersebut dapat mengiritasi saluran pernafasan yang makin lama akan berakibat 

penurunan fungsi paru. (Siswanto, 1991) 

Penelitian yang dilakukan Anindita (2009), mengenai salah satu penyebab 

5,8% pekerja Tol Jagorawi yang mengalami abnormalitas faal paru adalah polutan 

di udara yang berasal dari gas hasil buangan kendaraan. Diagnosis dini dengan 

melakukan pemeriksaan fungsi paru merupakan salah satu langkah dalam 

mengatasi gangguan fungsi paru tersebut (World Health Organization (WHO), 

1993). Pemeriksaan fungsi paru menggunakan spirometer berguna untuk 

menemukan kelainan pernafasan sedini mungkin, meskipun secara pemeriksaan 

klinik maupun radiologi pada penderita tersebut belum ditemukan kelainan. 
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Pemeriksaan yang dilakukan secara medis misalnya foto toraks akan dilakukan 

apabila telah ada indikasi kelainan fungsi paru atau fungsi parunya menurun 

secara permanen (Keman, 1997). 

Deviandhoko (2012), menyatakan kemungkinan faktor potensial lain berupa 

keberadaan polutan seperti gas NO2 dan gas SO2 yang tentunya juga merupakan 

salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap penurunan kapasitas fungsi 

paru responden meskipun kadar debu terhirup responden masih dibawah nilai 

ambang batas (NAB) (<3 mg/m3). Penelitian Sugiarti (2009) menunjukan bahwa 

organ tubuh yang paling peka terhadap pencemaran gas NO2 yaitu paru-paru, 

karena paparan gas tersebut dapat menyebabkan terjadinya iritasi sehingga 

menimbulkan penyumbatan pada saluran nafas bawah hingga terjadinya fibrosis 

paru yang menyebabkan penderita menjadi susah untuk bernapas dan dapat 

menyebabkan kematian.  

Gas SO2 dan gas NO2 dapat menurunkan kapasitas fungsi paru. 

Mekanismenya yaitu gas SO2 masuk ke dalam bronchiolus dan alveolus melalui 

mulut atau pada saat waktu menarik nafas dalam. Daya larut gas SO2 yang tinggi 

membuat iritasi dinding bronkus sehingga terjadi peradangan dan meningkatkan 

produksi lendir. Jika seseorang terpapar SO2 pada konsentrasi tinggi maka 

alveolar dapat mengalami kerusakan dan menimbulkan edema paru. Paparan 

jangka waktu lama dengan konsentrasi rendah dapat mengakibatkan bronchitis 

kronis dan juga emphysema paru sehingga berdampak pada penurunan Kapasitas 

Vital Paksa Detik Pertama (KVP1) (Hapsari, 2008). 
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Perkembangan industri di berbagai sektor yang mengalami peningkatan, 

menyebabkan semakin meningkat pula pencemaran udara yang dihasilkan dari 

buangan industri tersebut. Salah satu sumber pencemaran udara adalah pada 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang menghasilkan buangan antara 

lain: arang, sedimen (pengendapan) dan sluge, air, sulfur dan debu (Tampang, 

2002). 

PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) merupakan pembangkit listrik yang 

menggunakan mesin diesel sebagai sistem penggerak utama yang digunakan baik 

sistem transportasi maupun penggerak stasioner. Kekurangan penggunaan mesin 

diesel adalah menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti asap (jelaga) serta gas 

buang khususnya Nitrogen oksida (NOx) sebagai NO2 dan SO2 (Sulfur dioksida) 

yang berasal dari hasil pembakaran bahan bakar solar. 

 

1.2. Kajian Masalah 

Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai dalam 

memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, 

seperti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), PLTN (Pembangkit Listrik 

Tenaga Nuklir), PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTD (Pembangkit 

Listrik Tenaga Diesel) dan lain-lain. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) 

merupakan salah satu jenis pembangkit listrik di Indonesia yang menggunakan 

mesin diesel sebagai penggerak mula (prime mover). Prime mover merupakan 

peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan 
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untuk memutar rotor generator dan sebagian besar menggunakan solar sebagai 

bahan bakarnya. 

PLTD Sektor Pembangkitan Mahakam, merupakan salah satu wilayah 

pembangkit listrik bertenaga diesel yang menjadi pusat energi listrik selama 36 

tahun di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hasil pembakaran menghasilkan 

asap dan beberapa gas (seperti; SO2 dan NO2) yang dapat mengganggu kesehatan 

para pekerja, seperti gangguan pernafasan. Beberapa penelitian tentang mesin 

diesel menunjukkan salah satu potensi bahaya terbesar di PLTD adalah produk 

gas buang hasil pembakaran minyak diesel dan asap per hari. Hasil pemeriksaan 

kesehatan pekerja di PLTD Sektor Pembangkitan Mahakam pada tahun 2013, 

menunjukkan bahwa 56,8 % atau 54 orang pegawai dari 95 orang pegawai 

diindikasi mengalami gangguan faal paru, dimana hal ini terutama terjadi pada 

pekerja di bagian mesin.  

Operator di PLTD Sektor Pembangkitan Mahakam bekerja selama 8 jam 

dan bertanggung jawab dalam pengecekan, pengawasan hingga perawatan mesin. 

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah pada mesin yang dapat 

berakibat matinya mesin yang akan menyebabkan Kota Samarinda mengalami 

pemadaman listrik. Mesin ini harus selalu dipantau dan dirawat mengingat bahwa 

mesin-mesin ini sudah bekerja sejak tahun 1978 sehingga dapat saja banyak 

terjadi kebocoran dibeberapa mesin. Hal ini menyebabkan pekerja terpapar gas 

buangan dari mesin diesel sehingga mereka mengalami gangguan faal paru. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu “Faktor risiko apa saja yang 

berpengaruh terhadap faal paru pada pekerja di PLTD Sektor Pembangkitan 

Mahakam, Kota Samarinda” 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

 Menganalisis faktor risiko yang berpengaruh terhadap faal paru pada 

pekerja di PLTD Sektor Pembangkitan Mahakam, Kota Samarinda. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis pengaruh faktor individu (usia, kebiasaan merokok, 

penggunaan alat pelindung diri (APD) Respirator, dan kebiasaan olahraga) 

terhadap faal paru pada pekerja di PLTD Sektor Pembangkitan Mahakam, 

Kota Samarinda. 

b. Menganalisis pengaruh faktor pekerjaan (masa kerja dan lama kerja) 

terhadap faal paru pada pekerja di PLTD Sektor Pembangkitan Mahakam, 

Kota Samarinda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai deteksi dini gangguan faal paru 

pada pekerja. Hasil pengukuran gas SO2, NO2 dan debu dapat digunakan sebagai 

acuan pengendalian hasil pembakaran mesin diesel di lingkungan kerja. Bagi 

pekerja yang terdeteksi mengalami gangguan faal paru dapat diperiksakan pada 
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dokter penyakit dalam (Internis) atau dokter spesialis paru untuk mendapatkan 

penanganan lebih lanjut.  
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