
 

vii 
 

ABSTRAK 
 

Lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan status 
kesehatan seseorang. Sanitasi lingkungan fisik terkait dengan kondisi beberapa 
komponen terkait penyehatan lingkungan kerja, diantaranya kadar debu, suhu, 
kelembaban, cahaya, kondisi dinding, lantai, ventilasi, langit-langit, serta adanya 
cerobong pembakaran. Komponen tersebut apabila tidak dikendalikan dapat 
mempengaruhi kesehatan manusia di dalamnya. Industri Kerupuk Bawang X Kediri 
merupakan salah satu industri yang memiliki hazard fisik, yakni debu dan suhu.  
Hazard tersebut dapat menyebabkan keluhan pernapasan serta gangguan faal paru 
pekerja yang turut dipengaruhi oleh karakteristik pekerja. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara karakteristik pekerja dan sanitasi lingkungan 
fisik dengan keluhan pernapasan dan gangguan faal paru pekerja. 

Penelitian deskriptif ini menggunakan model cross sectional. Pengambilan 
data menggunakan lembar observasi, kuesioner wawancara, serta alat laboratorium, 
Pengukuran keluhan pernapasan menggunakan kuesioner wawancara, pengujian 
status faal paru menggunakan spirometri, kondisi lingkungan fisik dengan uji 
laboratorium dan observasi langsung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja semuanya tidak menggunakan 
APD saat kerja, mayoritas pekerja tidak merokok, masa kerja rata-rata 2-3 tahun, 3 
pekerja memiliki riwayat penyakit, status pendidikan rata-rata SD, status BMI rata-
rata normal, lama kerja sehari rata-rata 5 jam. Kondisi sanitasi lingkungan fisik 
industri kerupuk bawang X Kediri tergolong kurang baik, parameter yang tidak 
memenuhi syarat KMK 1405 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja 
Perkantoran dan Industri adalah rata-rata kadar debu (43 µg/m3), suhu (31.46 oC), 
cahaya (73 lux), dinding kotor, lantai licin, atap kotor dan ketidaktersediaan langit-
langit. Komponen yang memenuhi syarat adalah ventilasi serta keberadaan 
cerobong. Semua pekerja mengalami keluhan pernapasan, serta 2 orang pekerja 
mengalami gangguan faal paru restriksi. 

Kesimpulan penelitian ini karakteristik pekerja dan kondisi sanitasi lingkungan 
fisik yang kurang baik tidak memberikan hubungan yang kuat terhadap kondisi 
keluhan pernapasan serta kondisi faal paru pekerja, dikarenakan lama kerja kurang 
dari 5 tahun. 
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