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ABSTRAK 

 

 

      Industri kayu merupakan industri yang mengolah kayu menjadi berbagai 

produk sekaligus menghasilkan produk samping berupa debu kayu di tempat 

kerja. UD. Sinar Abadi mengolah kayu gelondongan menjadi produk sawmill. 

Debu berpotensi terhirup oleh pekerja dan mengakibatkan gangguan faal paru. 

Selain debu, beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi faal paru diantaranya 

umur, lama kerja, status indeks massa tubuh, gangguan pada pernapasan, 

kebiasaan merokok dan kebiasaan menggunakan alat pelindung pernapasan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan status faal paru pekerja yang 

terpapar debu kayu di UD. Sinar Abadi dan faktor yang mempengaruhinya. 

      Jenis penelitian ini adalah observasional dengan metode deskriptif. Penelitian 

ini menggunakan total populasi yang bejumlah 36 pekerja. Data didapatkan dari 

wawancara pekerja, pengukuran debu, pengukuran status indeks massa tubuh dan 

pemeriksaan faal paru, sedangkan alat dan instrumen yang digunakan adalah 

lembar kuesioner, high volume dust sampler (hvds), microtoise, timbangan berat 

badan dan spirometer. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan 

tabulasi silang. 

      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar rata- rata pembebanan waktu  

di UD. Sinar Abadi adalah sebesar 1,59 mg/m
3
, sedangkan hasil pemeriksaan 

spirometri menunjukkan sebesar 42,8% memiliki faal paru normal dan 52,8% 

memiliki gangguan faal paru. Pekerja yang memiliki gangguan faal paru 

diantaranya 64,7% terpapar dosis >5mg/m
3
.tahun, 60% berumur >44 tahun, 

64,7% telah bekerja >3 tahun, 100% mengalami obesitas, 100% memiliki 

gangguan pada pernapasan, 69,9% merupakan perokok, 84,6% merokok dengan 

dosis >60 batang rokok.tahun dan 76,5% tidak pernah menggunakan alat 

pelindung pernapasan.   

      Kesimpulan dari penelitian ini adalah kadar debu berada diatas nilai ambang 

batas dan sebagian besar pekerja mengalami gangguan faal paru. Pekerja yang 

mengalami gangguan faal paru cenderung dialami oleh pekerja yang terpapar 

dosis >5mg/m
3
.tahun, berumur lebih tua, bekerja >3 tahun, memiliki gangguan 

pada pernapasan, seorang perokok dan merokok dengan dosis >60 batang 

rokok.tahun, serta tidak pernah menggunakan alat pelindung pernapasan. 

Disarankan untuk perusahaan melakukan pemasangan local exhaust ventilation. 
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