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ABSTRAK 
 

CV Citra Mandiri merupakan industri pupuk organik yang menggunakan 

bahan baku pupuk kandang. Proses produksi menghasilkan Particulate Matter 2,5 

(PM2,5)  yang berupa debu dan asap. PM2,5 dapat terhirup oleh pekerja dan 

tertahan sampai alveolus sehingga berisiko menyebabkan gangguan fungsi pada 

pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis PM2,5, faktor perilaku, 

dan gangguan fungsi paru pada pekerja bagian produksi CV Citra Mandiri. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif kuantitatif 

dengan desain cross sectional. Sampel penelitian menggunakan total populasi 

yaitu sebanyak 10 pekerja bagian produksi yang bekerja di dalam ruangan. Kadar 

PM2,5 lingkungan diukur dengan alat Haz-dust EPAM 5000, kadar PM2,5 terhirup 

diukur dengan alat personal dust sampler, dan gangguan fungsi paru diukur 

dengan spirometer.  

Hasil penelitian ini adalah rata-rata kadar PM2,5 lingkungan yang melebihi 

Nilai Ambang Batas atau > 3 mg/m3 adalah bagian pembuatan granul, pemanasan, 

dan pengemasan. PM2,5 terhirup yang melebihi NAB adalah pada 2 pekerja bagian 

pemanasan dan pengemasan. Pekerja yang mengalami gangguan fungsi paru 

sebanyak 40%, dengan kriteria 30% obstruksi dan 10% restriksi. 

Kesimpulan penelitian ini adalah gangguan fungsi paru lebih banyak terjadi 

pada responden dengan usia 41 – 60 tahun, masa kerja < 5 tahun, pernah bekerja 

di tempat lain sebelum bekerja di CV Citra Mandiri, selalu menggunakan kain 

sebagai alat pelindung pernafasan, serta pada perokok dan bukan perokok. Saran 

bagi pemilik CV Citra Mandiri adalah membuat ventilasi, menyediakan respirator 

yang tepat, melakukan pemeriksaan fungsi paru secara berkala dan memperluas 

Ruang Terbuka Hijau (RTH).  
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