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SKRIPSI HUBUNGAN KARAKTERISTIK TENAGA  ... YUDHA EKA PUTRA S. 

ABSTRAK 

Debu merupakan salah satu partikel yang sering disebut sebagai partikel yang 

melayang di udara (Suspended Particulate Metter / SPM) yang memiliki uakaran 

antara 1 mikron sampai dengan 500 mikron. Orang yang berisiko terpapar debu 

adalah tenaga kerja yang bekerja di industri yang memiliki hasil samping berupa 

debu salah satunya industri pembuatan panci aluminium. Tenaga kerja yang 

terpapar debu aluminium di industri pembuatan panci aluminium secara terus 

menerus akan berisiko terkena gangguan fungsi paru dan keluhan pernapasan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis hubungan kadar PM2,5 dengan 

gangguan fungsi paru dan keluhan pernapasan pada tenaga kerja di industri 

pembuatan panci UD. Cipta Karya Abadi. 

Penelitian ini merupkan penelitian observasional analitik, menggunakan 

desain penelitian cross sectional. Sampel dalam penelitian ini ada 52 tenaga kerja, 

di ambil secara acak menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data 

meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, kebiasaan merokok, 

penggunaan alat pelindung pernapasan, keiasaan mencuci tangan, jarak rumah, 

kadar PM2,5, suhu, kelembapan, kebiasaan menyiram, luas ventilasi, gangguan 

fungsi paru dan keluhan pernapasan. 

Hasil penelitian menunjukan kadar PM2,5 di area terpapar masih belum 

memenuhi baku mutu PERMENKES RI No 70 Tahun 2016 sedangkan di area tidak 

terpapar sudah sesuai. Hasil uji statistik menggunakan chi square menunjukan 

hubungan antara antara umur dengan keluhan pernapasan (p=0.037) dan ganguan 

fungsi paru (p=0.044), terdapat hubungan antara suhu dengan gangguan fungsi paru 

(p=0.044) dan terdapat hubungan antara gangguan fungi paru dengan keluhan 

pernapasan (p=0.041). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah gangguan fungsi paru dipengaruhi oleh 

kadar PM2,5, suhu dan keluhan pernapasan pada tenga kerja. Selain itu umur juga 

mempengaruhi keluhan pernapasan pada tenaga kerja. Sehingga pemilik industri 

harus membuat sistem ventilasi yang sesuai dan menyiram tempat kerja. Bagi  

tenaga kerja di anjurkan tidak merokok saat bekerja, rajin berolah raga dan 

mengkonsumsi makanan sehat. 
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