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ABSTRAK 

Paparan debu di lingkungan kerja merupakan faktor potensial yang dapat 

menyebabkan gangguan faal paru. Konsentrasi kadar partikel di udara merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan yang ditimbulkan, 

sehingga semakin tinggi paparan debu di udara, maka semakin tinggi pula risiko 

gangguan faal paru. Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk 

menganalisis paparan debu semen terhadap gangguan faal paru pada operator unit 

Finish Mill PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban. 

Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional, dengan besar 

sampel menggunakan metode purposive sampling sebanyak 10 orang. Kadar debu 

semen terhirup diukur menggunakan Personal Dust Sampler (PDS). Selain kadar 

debu semen terhirup, karakteristik pekerja juga dilihat meliputi usia, masa kerja, 

lama paparan, status gizi, kebiasaan merokok, penggunaan alat pelindung diri dan 

riwayat penyakit pernaafasan. Selain itu juga melihat keluhan pernafasan yang 

dirasakan oleh operator unit Finish Mill PT Semen Indonesia. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebesar 90% operator yang memiliki kadar 

debu terhirup > 3 mg/m
3
. Kadar debu terhirup tertinggi adalah sebesar 26,7151 

mg/m
3 

dan telah melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan. Kadar debu 

terhirup terendah adalah sebesr 1,4665 mg/m
3
. Selain itu sebesar 22,2% operator 

yang memiliki kadar debu terhirup > 3 mg/m
3
 mengalami gangguan faal paru. 

Kesimpulan yang dapat diambil Gangguan faal paru lebih banyak dialami oleh 

operator yang usia 36 – 45 tahun, dengan masa kerja lebih dari 15 tahun. 

Kebiasaan merokok dan riwayat penyakir pernafasan dapat terlihat dari keluhan 

pernafasan operator. 

Disarankan bagi operator yang mengalami gangguan faal paru agar 

melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dan pengobatan, menjaga pola 

makan dan melakukan olahraga secara teratur. 

 

 

Kata kunci: Kadar debu semen terhirup, status faal paru, operator unit finish mill  
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