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ABSTRAK  

 
 Debu adalah  partikel benda padat yang terjadi karena proses mekanis. Keberadaan debu dalam 

lingkungan akan mengurangi nilai estetika dan  mengganggu kesehatan manusia. Debu yang masuk ke 

paru sangat tergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah debu kapas yang dihasilkan oleh 

industri tekstil dengan bahan baku kapas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

pemaparan debu kapas terhadap kapasitas fungsi paru karyawan bagian proses tenun dan winding PT 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Tingkat kondisi kesehatan karyawan yang terganggu tentunya 

memicu terjadinya kecelakaan kerja baik didalam maupun diluar perusahaan. Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan metode survai  menggunakan pendekatan observasi dengan rancangan studi kasus 

kontrol. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan di bagian proses tenun sebagai kasus sebanyak 15 

orang dan karyawan bagian winding sebagai kontrol sebanyak 15 orang. Dalam pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik Quota Sampling. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

penelitian ini adalah uji Chi quare dengan program SPSS 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh paparan debu kapas yang melebihi NAB  di bagian proses tenun yaitu 0.24 mg/m³ dan dibagian 

winding kadar debunya di bawah NAB yaitu 0.16 mg/m³. Hasil uji statistik yang didapat dalam penelitian 

ini adalah adanya pengaruh paparan debu kapas terhadap kapasitas fungsi paru  dibagian proses tenun di 

PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Dengan nilai signifikan (p) 0.025 yang berarti p < 0.025, 

dari hasil penelitian di bagian kasus dan kontrol. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh 

paparan debu terhadap kapasitas fungsi paru karyawan di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

 

Kata Kunci       : Paparan debu kapas, kapasitas fungsi paru 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECTS COTTON DUST EXPOSURE TO THE WORKERS PULMONARY 

FUNCTION CAPACITY IN THE WOVEN  PROCESS AND WINDING  PT ISKANDAR 

INDAH PRINTING TEXTILE SURAKARTA. 

 

Dust is the solid particles that occur because of mechanical processes. The presence of dust in 

the environment will reduce the aesthetic value and interfere with human health. Dust entering 

the lungs depends on various factors, one of which is cotton dust generated by the textile 

industry with raw cotton. The purpose of this study was to determine the effect of cotton dust 



exposure on lung function capacity of the employee part of the process of weaving and winding 

PT Iskandar Indah Textile Printing Surakarta. Level of employee health conditions that disrupted 

certainly trigger accidents both inside and outside the company. This research is a quantitative 

survey method using observational approach to the design of case-control studies. The samples 

in this study were employees in the weaving process as the case as many as 15 people and 

employees as much control as winding section 15. In the sampling Quota sampling techniques. 

The statistical test used to analyze the data of this study is chi quare with SPSS 19. The results 

showed that there was an effect of cotton dust exposure in excess of  NAB in the process of 

weaving is 0.24 mg/m³ and winding section dust levels below the NAB is 0.16 mg/m³.  

Statistical test results obtained in this study is the effect of cotton dust exposure on lung function 

capacity of the weaving section in PT Iskandar Indah Textile Printing Surakarta. With significant 

values ( p ) 0025, which means p < 0025,  the results of research on the cases and controls. This 

study suggests that there was an effect of dust exposure on lung function capacity of employees 

at PT Iskandar Indah Textile Printing Surakarta. 

 

Key  words: cotton dust exposure, lung function capacity 

 

PENDAHULUAN 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3), saat ini implementasinya telah menyebar 

secara luas di hampir setiap sektor industri. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara 

keilmuan telah menyebar secara luas dan banyak dipelajari dan diimplementasikan, sedikit di 

antara yang mengetahui tentang siapa,  kapan, dimana dan bagaimana K3 mulai 

dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Data ILO 2003,  2% ( 317 buah) perusahaan yang 

telah menerapkan K3. Sisanya 98% (14.700 buah) perusahaan yang belum menerapkan K3 

secara baik. Maka dengan hal  tersebut perlu dibentuk suatu peraturan dimaksudkan untuk 

pemenuhan terhadap tercapainya tujuan penerapan K3 di tempat kerja (Tarwaka, 2008). 

Udara yang mengandung debu  masuk ke dalam paru, apa yang terjadi dengan debu 

itu, sangat tergantung dari pada besarnya ukuran debu. Debu-debu berukuran di antara 5-10 

mikron akan ditahan oleh jalan pernafasan bagian atas, sedangkan yang berukuran 3-5 

mikron ditahan oleh bagian tengan jalan pernafasan. Partikel-partikel yang besarnya di antara 

1 dan 3 mikron akan ditempatkan langsung kepermukaan alveoli paru.   Partikel-partikel 



yang berukuran 0,1-1 mikron tidak begitu gampang hinggap dipermukaan alveoli,  oleh 

karena debu-debu demikian tidak mengendap 

( Suma’mur, 1996 ). 

Setiap tahun berbagai bahan baru telah diperkenalkan di tempat kerja dan banyak 

diantaranya menimbulkan penyakit paru. Laporan ILO  (International Labour Organization) 

tahun 1991 berkaitan dengan penyakit paru akibat kerja memprediksikan kasus rata-rata dari 

penyakit akibat kerja adalah berkisar satu kasus per 1000 pekerja setiap tahun. Dari seluruh 

penyakit akibat kerja, 10- 30 % adalah penyakit paru (Hastuti, 2010 ). 

 Byssinosis  tergolong pada penyakit yang penyebabnya terutama bersumber dari 

debu kapas kepada pekerja-pekerja dalam industri tekstil. Penyakit itu terutama berkaitan erat 

dengan pekerjaan di lingkungan pabrik atau industri tekstil yang banyak mengandung debu-

debu kapas, tapi terdapat pula pada pekerjaan-pekerjaan lainnya, bahkan dari permulaan 

proses, yaitu penenunan. Masa inkubasi rata-rata terpendek adalah 5 tahun, terutama bagi 

para pekerja pada bagian tenun dan palet ( Suma’mur, 2009 ). 

Penyakit paru akibat kerja telah diketahui sejak masa awal Mesir kuno dan pada 

tahun 1713 Ramazzini telah menyebutkan penyakit paru di antara para pekerja pembuat 

kerajinan, penenun dan petani, tersedia nya ilmu tentang penyakit paru kerja, namun 

identifikasi dan penerapannya masih kurang optimal. Di Inggris pada tahun 1989 dilakukan 

penelitian dengan nama The Surveillance of  Work Related and Occupational Respiratory 

Disease (SWORD ). Dari data tahun 1996 ditemukan 3300 kasus baru penyakit paru yang 

berhubungan dengan pekerjaan. Di Indonesia secara  resmi  belum diketahui secara pasti 

tentang berapa besar  kasus/ insiden  kejadian kasus penyakit paru akibat kerja, namun  dari 



hasil pengamatan  yang dilakukan dari hasil data yang diperoleh mulai  banyak ditemukan 

kasus penyakit paru akibat kerja yang dirasakan oleh para pekerja ( Hastuti,  2010 ).  

PT Iskandar Indah Printing Textile merupakan  salah satu dari sekian banyak 

perusahaan yang bergerak di bidang penenunan (weaving) yang memproses bahan dasar 

menjadi kain mentah (grey) kemudian mengembangkan produksinya yang menghasilkan 

kain yang bagus, berkualitas dan memiliki corak yang lebih dikenal dengan batik  printing  

dan juga melakukan proses printing kain yang beroperasi 24 jam setiap harinya. 

 Hasil survei pendahuluan di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta yang telah 

dilakukan, pada bagian produksi  terutama pada bagian proses tenun dan winding, maka 

ditemukan hasil dari survey langsung  kelapangan dengan wawancara langsung dengan 10  

tenaga kerja  dan menggunakan  panca indera ( penglihatan,  peraba dan penciuman ) 

terhadap pengaruh  debu kapas,  maka ditemukan adanya pengaruh terhadap (indera 

penglihatan, peraba, penciuman), yang dirasakan yaitu:  

 Indera Penglihatan 

Banyak terlihatnya debu – debu kapas yang  menempel di setiap mesin-mesin 

produksi atau mesin penenunan serta debu – debu yang melayang di lingkungan sekitar 

produksi 

 Indera Peraba 

Debu – Debu kapas yang menempel di mesin – mesin produksi atau mesin – 

mesin penenunan. 

 

 

 



 Indera Penciuman 

Adanya keluhan – keluhan atau pengaruh terhadap indera penciuman yang menyebabkan 

bersin-bersin, batuk-batuk dan sesak nafas apabila tidak menggunakan masker. 

Dari  uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh pemaparan debu kapas terhadap kapasitas fungsi paru karyawan 

bagian proses tenun dan winding di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan observasional dengan 

menggunakan rancangan studi kasus-kontrol, dicoba untuk menjawab permasalahan 

tentang pengaruh antara status kesehatan individu dengan pajanan yang dapat 

menyebabkan  terjadinya  perubahan status kesehatan. Akan diteliti mengenai tentang 

perbedaan keadaan masyarakat atau individu yang terpapar atau tidak terhadap kondisi 

lingkungan tertentu di pandang dari sudut waktu dan tempat, Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010 ). Sampel dalam 

penelitian ini adalah 30 tenaga kerja wanita yaitu 15 orang bagian proses tenun dan 15 

orang di bagian winding di PT  Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Quota sampling, cara pengambilan 

sampel dengan jatah hampir sama dengan pengambilan sampel seadanya, tetapi dengan 

kontrol yang lebih baik untuk mengurangi bias (Eko, 2002). Jumlah sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 tenaga kerja wanita di bagian proses tenun 15 

orang dan bagian winding 15 orang di PT  Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

 

 

 



    HASIL PENELITIAN 

PT. Iskandar Indah Printing Textile merupakan salah satu dari sekian banyak 

perusahaan textile yang mengolah bahan baku menjadi kain mentah (grey) yang kemudian 

meningkatkan jenis produksi berupa kain bercorak atau lebih dikenal dengan sebutan batik 

printing. Hasil pengukuran lingkungan kerja terhadap  paparan  debu tekstil pada bagian 

proses tenun dan bagian winding disajikan  pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Pengukuran lingkungan kerja terhadap paparan kadar debu kapas  bagian 

proses tenun dan winding di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta Tahun 

2013: 

Titik 

Lokasi 
W1 

(mg) 

W2 

(mg) 

B1 

(mg) 

B2 

(mg) 
V 

t 

(menit) 

f 

(liter/menit) 

C 

(mg/m³) 

Tenun 499,5 508,1 496,2 497,5 30 30 1 0,24 

Winding 498,1 503,1 501,2 501,5 30 30 1 0,16 

Sumber : data primer Penelitian, Februari 2013 

 

C = 
(W2-W1)-(B2-B1) 

 

V 
Dimana : V = f x t 

 

Keterangan : 
   W2  : Berat filter  setelah pengambilan sampel (mg) 

 W1 : Berat filter  sebelum pengambilan sampel (mg) 

 B2 : Berat filter blangko setelah pengambilan sampel (mg) 

 B1 : Berat filter blangko sebelum pengambilan sampel (mg) 

 C : Kadar debu total (mg/m
3
) 

  T : Waktu (menit) 

   F : Flow rate ( liter/menit ) 

  V : Volume udara pada waktu pengambilan sampel (liter/menit) 

  

Berdasarkan  hasil pengukuran lingkungan ditempat kerja terhadap paparan  debu 

tekstil dibagian proses tenun dan winding di peroleh hasil pengukuran, yaitu : 

Pengukuran debu tekstil di lingkungan kerja bagian proses tenun dengan hasil 



pengukuran 0.24 mg/m³ dan bagian winding  0.16 mg/m³, maka dengan hasil tersebut di 

bagian proses tenun kadar debunya di atas NAB dan di bagian winding kadar debu nya di 

bawah NAB, berdasarkan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 

No.PER.13/MEN/X/11 Tahun 2011) bahwa standar NAB dari debu kapas di lingkungan 

perusahan tekstil/kapas  yang diperbolehkan  adalah  0.2 mg/m³. 

Tabel 4. Hasil pengukuran Kapasitas Fungsi Paru di Bagian Proses   Tenun PT Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta tahun 2013 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Umur 

(thn) 

TB 

(cm) 

Masa 

kerja 

(thn) 

%FEV %FVC Ket 

1 Bb Laki-laki 55 165 25 88.2 63.2 
Restriktif 

(tidak normal) 

2 Sn Perempuan 52 155 22 100 71.3 
Restriktif 

(tidak normal) 

3 Pl Perempuan 42 153 25 100 75.2 
Restriktif 

(tidak normal) 

4 Sr Laki-laki 39 167 20 68.4 75.8 
Mixed 

(tidak normal) 

5 Sw Laki-laki 48 165 15 97.8 64.2 
Restriktif 

(tidak normal) 

6 Tn Perempuan 33 160 12 91.5 81.4 Normal 

7 Sl Perempuan 31 160 11 100 80.1 Normal 

8 Ry Perempuan 45 157 25 98.8 58.7 
Restriktif 

(tidak normal) 

9 Hr Laki-laki 29 168 8 99.3 80.7 Normal 

10 Sm Perempuan 44 155 18 99.7 68.5 Restriktif 

11 Mr Perempuan 43 153 24 97.3 68.7 Restriktif 

12 Sh Perempuan 42 155 22 100 77.5 Restriktif 

13 Sn Perempuan 44 160 20 100 55.7 
Restriktif 

(tidak normal) 

14 Km Perempuan 36 154 20 100 46.7 
Restriktif 

(tidak normal) 

15 Sr Perempuan 30 145 15 98.7 66.1 
Restriktif 

(tidak normal) 

 Rata-rata 40.3 158.1 18.8 96.2 65.31 
 

 Standar Deviasi 7.8 3.24 1.12 8.8 1.015 



Dari hasil pengukuran kapasitas fungsi paru bagian proses tenun di PT Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa % FEV tertinggi 

adalah 100 % dan yang  terendah adalah 68.4% dengan rata-rata 96.2 %  kemudian  untuk  %  

FVC yang  tertinggi  adalah 80.7 %  sedangkan  yang terendah adalah 46.7 % dengan rata-rata 

65.31% dan jumlah tenaga kerja yang hasil pengukuran spirometrinya menunjukkan adanya 

gangguan/tidak normal sebanyak 12 tenaga kerja (80%) sedangkan jumlah tenaga kerja yang 

hasil pengukuran sprirometrinya normal sebanyak 3 tenaga kerja (20%). 

1. Hasil Pengukuran Kapasitas fungsi paru di Bagian Winding terhadap 15 tenaga kerja di 

PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kapasitas Fungsi Paru di Bagian Winding PT Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta tahun 2013 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Umur 

(thn) 

TB 

(cm) 

Masa 

kerja 

(thn) 

%FEV %FVC Ket 

1 Wm Perempuan 40 153 16 96.1 85.2 Normal 

2 Pw Perempuan 39 156 22 98.2 82.6 Normal 

3 Hd Perempuan 42 145 25 98.3 53.1 
Restriktif 

(tidak normal) 

4 Am Laki-laki 54 167 31 100 52.1 
Restriktif 

(tidak normal) 

5 Rt Perempuan 52 160 30 100 40.2 
Restriktif 

(tidak normal) 

6 Sp Perempuan 35 150 23 100 71.6 Normal 

7 Ss Perempuan 52 153 20 91.3 78.5 Restriktif 

8 Rh Perempuan 35 155 15 100 80.7 Normal 

9 Us Perempuan 27 157 9 93.7 80.3 Normal 

10 Sk Perempuan 43 155 21 89.7 81.4 Normal 

11 Wr Laki-laki 47 169 25 95.3 81.9 Normal 

12 St Perempuan 49 159 28 81.6 73.6 
Restriktif 

(tidak normal) 

13 Sl Perempuan 32 157 12 96.4 81.7 Normal 

14 N Perempuan 49 152 25 100 67.8 
Restriktif 

(tidak normal) 

15 Wn Perempuan 36 150 15 97.8 80.5 Normal 

 Rata-rata 42.5 155.9 21.13 96.6 67.7 
 

 Standar Deviasi 8.2 3.2 1.9 5.13 13.6 



Dari hasil pengukuran kapasitas fungsi paru bagian Winding di PT Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa % FEV 

tertinggi adalah 100 % dan yang  terendah adalah 81.6% dengan rata-rata 96.6 %  

kemudian  untuk  %  FVC yang  tertinggi  adalah 85.2 %  dan yang terendah adalah 40.2 

% dengan rata-rata 67.7 % dan jumlah tenaga kerja yang hasil pengukuran spirometrinya 

menunjukkan adanya gangguan/tidak normal sebanyak 6 tenaga kerja (40%) sedangkan 

jumlah tenaga kerja yang hasil pengukuran sprirometrinya normal sebanyak 9 tenaga 

kerja (60%). 

Hasil Analisis Univariat 

 

1. Jenis Kelamin  

Berdasarkan hasil penelitian di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta,  

jumlah sampel untuk kasus dan kontrol sebanyak 30 sampel dengan rincian 15 orang 

yang terpapar debu kapas ditempat kerja bagian proses tenun (sebagai kasus) dan 15 

orang yang tidak terpapar debu kapas ditempat kerja bagian winding (sebagai control). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai sampel menurut jenis 

kelamin, di tampilkan dalam tabel berikut :  

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tenaga Kerja Bagian 

Proses Tenun dan Winding 

Jenis kelamin                     Kasus Kontrol 

        N % N % 

Laki-laki 4 26.7 2 13.3 

Perempuan 11 73.3 13 86.7 

Jumlah 15 100 15 100 

Hasil penelitian yang ditampilkan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa 

distribusi responden subyek laki-laki pada kelompok kasus sebanyak 4 orang (26.7% ) 

dan perempuan sebanyak 11 orang ( 73.3% ). Sedangkan distribusi responden laki-laki 



dan perempuan pada kelompok kontrol berbeda dengan kelompok kasus, yaitu laki-laki 

sebanyak 2 orang ( 13.3%) dan perempuan 13 orang ( 86.7%). 

2. Umur 

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan mengenai karakteristik sampel 

menurut umur di bagian proses tenun dan winding,  ditampilkan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 7. Distribusi Responden Berdasarkan Umur pada Tenaga Kerja Bagian 
Proses Tenun dan Winding 

Titik Lokasi N % SD Nilai t Nilai .Sig 

Kasus  15 40 7.9 
0.659 0.531 

Kontrol  15 42.13 8.2 

 

Sumber : Data Primer penelitian, Februari 2013 

Berdasarkan hasil uji “ t “/t Independent  yang telah dilakukan pada bagian proses 

tenun dan winding terhadap karakteristik umur responden sebesar 0.659, jadi nilai p > 

0.05, yang berarti bahwa hasil tersebut tidak signifikan, dengan demikian dapat 

dinyatakan  bahwa  tidak  ada perbedaan dari karakteristik umur tenaga kerja antara 

kelompok kasus dengan kelompok kontrol.  

3. Kebiasaan Merokok 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai karakteristik responden 

menurut kebiasaan merokok di bagian proses tenun dan winding, ditampilkan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan Merokok  Pada Tenaga Kerja 

Bagian Proses Tenun dan Winding. 

No Kebiasaan 

Merokok 

Kasus Kontrol 

N % N % 

1 Merokok 4 26.7 2 13.3 

2 Tidak Merokok 11 73.3 13 86.7 

 Jumlah 15 100 15 100 

Sumber: Data Primer Penelitian, Februari 2013 



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tenaga kerja di bagian proses 

tenun (sebagai kasus) yang merokok sebanyak 4 orang tenaga kerja  (26.7%) dan yang 

tidak merokok sebanyak 11 orang (73.3%) sedangkan di bagian winding (sebagai 

kontrol) yang merokok sebanyak 2 orang tenaga kerja  (13.3%) dan yang tidak merokok 

sebanyak 13 orang  ( 86.7%). 

4. Pemakaian Masker 

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan mengenai karakteristik sampel 

menurut pemakaian masker  di bagian proses tenun dan winding,  ditampilkan dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 9. Distribusi Responden Berdasarkan Pemakaian Masker Pada Tenaga Kerja 

Bagian Proses Tenun dan Winding 

No Pemakaian  

Masker 

Kasus Kontrol 

N % N % 

1 Memakai 11 73.3 13 86.7 

2 Tidak Memakai 4 26.7 2 13.3 

 Jumlah 15 100 15 100 

  Sumber : Data Primer Penelitian, Februari 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tenaga kerja di bagian proses 

tenun (sebagai kasus) yang memakai masker sebanyak 11 orang (73.3%) dan yang tidak 

memakai masker sebanyak 4 orang (26.7%), sedangkan tenaga kerja di bagian winding 

(sebagai kontrol) yang memakai masker sebanyak 13 orang ( 86.7% ) dan yang tidak 

memakai masker sebanyak  2 orang (13.3%). 

 

 

 

 

 



HASIL BIVARIAT 

Hasil uji statistik /SPSS kadar debu kapas terhadap kapasitas fungsi paru dengan 

menggunakan uji Chi Square. 

Tabel 10. Case Processing Summary  Kadar debu kapas dengan kapasitas fungsi paru. 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

kadar_debu  kapas* 

kapasitas_fungsi_paru 

30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 

Berdasarkan tabel Case Processing Summary di atas, maka dapat dijelaskan  yaitu : 

Sampel atau kasus sebanyak ( N ) = 30, sampel yang dihilangkan ( missing data )= 0, sampel 

atau kasus yang valid dalam angka = 30 dan sampel atau kasus yang valid dalam persentase 

= 100% 

Tabel 11. Crosstabulation Kadar Debu kapas dengan Kapasitas Fungsi Paru 

kadar_debu * kapasitas_fungsi_paru Crosstabulation 

 
kapasitas_fungsi_paru 

Total Normal Tidak Normal 

kadar_debu 
 

 

 

Di atas NAB 
(Proses 
Tenun) 

Count 3 12 15 

Expected Count 6.0 9.0 15.0 

% within kadar_debu 20.0% 80.0% 100.0% 

% within 
kapasitas_fungsi_paru 

25.0% 66.7% 50.0% 

% of Total 10.0% 40.0% 50.0% 

Dibawah NAB 
(Winding) 

Count 9 6 15 

Expected Count 6.0 9.0 15.0 

% within kadar_debu 60.0% 40.0% 100.0% 

% within 
kapasitas_fungsi_paru 

75.0% 33.3% 50.0% 

% of Total 30.0% 20.0% 50.0% 

Total Count 12 18 30 

Expected Count 12.0 18.0 30.0 

% within kadar_debu 40.0% 60.0% 100.0% 

% within 
kapasitas_fungsi_paru 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 40.0% 60.0% 100.0% 
 

Berdasarkan tabel Crosstabulation di atas : Hasil dari  kadar debu kapas dengan 

kapasitas fungsi paru bagian proses tenun (kasus) yaitu normalnya (10.0%) dan tidak normal 



(40.0%), sedangkan  hasil dari kadar debu kapas dengan kapasitas fungsi paru bagian 

winding (kontrol) yaitu normalnya (30.0%) dan tidak normal (20.0%)  . 

Tabel 12. Chi Square Kadar Debu Tekstil dengan Kapasitas Fungsi Paru 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.000
a
 1 .025   

Continuity Correction
b
 3.472 1 .062   

Likelihood Ratio 5.178 1 .023   

Fisher's Exact Test    .060 .030 

Linear-by-Linear Association 4.833 1 .028   

N of Valid Cases 30     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

             Sumber : Data Primer Penelitian, Februari 2013 
 

Berdasarkan hasil uji statistik dari data tabel Chi Square yang   di atas, nilai  

Pearson Chi Square (P) sebesar 0.025,  jadi nilai p < 0.05, yang berarti bahwa hasil tersebut 

signifikan, dengan demikian dapat dinyatakan  bahwa ada pengaruh pemaparan debu kapas 

terhadap kapasitas fungsi paru. 

PEMBAHASAN 

1. Jenis Kelamin 

Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pekerja wanita yang bekerja 

di bagian proses tenun dan winding  PT Iskandar Indah Printing Textile yang  berjumlah 

30 orang,  yaitu 15 orang pekerja di bagian proses tenun dan 15 orang pekerja di bagian 

winding. Para pekerja  di bagian proses tenun adalah para pekerja yang terpapar debu 

kapas di atas NAB (di atas 0,2 mg/m³)  

Sedangkan pembandingnya adalah pekerja yang bekerja di bagian winding, 

Dimana kadar debu kapasnya di bawah NAB. Para pekerja yang menjadi responden atau 



sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik Quota sampling, yaitu cara 

pengambilan sampel dengan jatah hampir sama dengan pengambilan sampel seadanya, 

tetapi dengan kontrol yang lebih baik untuk mengurangi bias (Eko, 2002). 

2. Umur dan Masa Kerja 

Dalam penelitian ini responden adalah berumur antara 25 – 55 tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa umur tenaga kerja di bagian proses tenun 

dan winding PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta, umur pekerja pada bagian 

proses tenun (sebagai kasus) yang paling banyak umur 36 – 45 tahun dengan jumlah  7 

orang  pekerja  (46.7%), sedangkan frekuensi umur yang paling sedikit pada umur 46 –

55 tahun dengan jumlah 3 orang pekerja (20%) dan pada bagian winding (sebagai 

kontrol ) yang paling banyak umur  46– 55 tahun dengan jumlah 6 orang pekerja ( 40% ) 

sedangkan umur yang paling sedikit pada umur 25-35 tahun dengan jumlah 4 orang 

pekerja (26.7%). Usia Produktif adalah antara 20-40 tahun (Tarwaka, 2004) dan dari 

hasil uji “ t “/t Independent  yang telah dilakukan pada bagian proses tenun dan winding  

terhadap karakteristik umur responden  sebesar 0.659, jadi nilai p > 0.05, yang berarti 

bahwa hasil tersebut tidak signifikan, dengan demikian dapat dinyatakan  bahwa  tidak  

ada perbedaan  dari karakteristik umur tenaga kerja antara kelompok kasus dengan 

kelompok kontrol.  

 dan menurut Oentoro (2004) tenaga kerja yang berusia 40-50 tahun akan rentan  

terhadap penyakit dibandingkan dengan tenaga kerja yang lebih muda. 

Berdasarkan hasil penelitian untuk masa kerja/lama kerja dalam 1 hari adalah 8 

jam kerja sehari dengan istirahat selama 1 jam, jadi untuk jam kerja yang efektif dan 

efisien per harinya hanya 7 jam. Menurut UU No.13 tahun 2003 pasal 77 : “ setiap 



pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, yakni 7 jam sehari dan 40 jam 1 

minggu (Depnakertrans, 2007 ).  

A. Karakteristik  Lingkungan  Penelitian 

1. Paparan Debu Kapas  

Debu merupakan partikel padat yang terbentuk karena adanya kekuatan alami 

atau mekanik seperti penghalusan (grinding) ,penghancuran (crushing),  peledakan 

(blasting),  pengayakan (shaking) atau pengeboran (driling). Adanya partikel debu di 

tempat kerja dapat memberikan efek ketidak nyamanan dalam bekerja dan debu-debu 

dengan jenis tertentu dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan tenaga kerja  

(Disnakertrans Prov.DIY,  2011 ). 

Berdasarkan hasil pengukuran debu kapas di lingkungan tempat kerja dan 

produksi di PT Iskandar Indah Printing Textile bagian proses tenun  dan winding 

terhadap paparan debu kapas yang menggunakan  Low Volume Sampler diperoleh hasil 

pengukuran debu kapas di lingkungan kerja yang mayoritas berasal dari debu kapas dari 

proses produksi ( proses tenun ). 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 

No.PER.13/MEN/X/11 Tahun 2011 tentang NAB ( Nilai Ambang Batas ) Faktor Fisika 

dan Kimia di udara Lingkungan kerja untuk ketetapan NAB debu tekstil/kapas sebesar 

0,2 mg/m³. 

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan di PT Iskandar Indah Printing 

Textile pada bagian proses tenun dan winding yang di ambil pada  4 titik, 2 titik di bagian 

proses tenun dan 2 titik di bagian winding menggunakan Low Volume Sampler  

menunjukkan bahwa hasil pengukuran kadar debu tekstil pada bagian proses tenun 



melebihi nilai ambang batas (NAB) yang telah ditentukan, yaitu : 0.24 mg/m³, sedangkan 

di bagian winding hasil pengukuran debu tekstilnya di bawah nilai ambang batas(NAB) 

yaitu : 0,16 mg/m³. Dengan demikian, diketahui bahwa kondisi di lingkungan kerja 

terutama kondisi udara disekitar bagian proses tenun sudah kurang aman untuk dihirup 

karena dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan maupun gangguan kapasitas 

fungsi paru. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan  

1.  Pengukuran debu kapas di lingkungan kerja bagian proses tenun dengan hasil 

pengukuran 0.24 mg/m³ ( > NAB ) dan bagian winding  0.16 mg/m³ (< NAB). 

2. Gangguan fungsi pernafasan yang ditimbulkan akibat paparan debu kapas terhadap  

fungsi paru adalah gangguan fungsi pernafasan, untuk bagian proses tenun (kasus) tenaga 

kerja yang tidak normal/restriktif sebanyak 11 orang (73.3%), mixed 1 orang (6.7%) dan 

yang normal 3 orang (20%), untuk di bagian winding (kontrol) tenaga kerja yang tidak 

normal/restriktif 6 orang (40%) dan tenaga kerja yang normal 9 orang (60%). 

3. Berdasarkan hasil uji analisis pengaruh paparan debu kapas terhadap kapasitas fungsi 

paru dengan  menggunakan uji Chi Square  di dapat nilai p value = 0,025 (< 0,05), maka 

dinyatakan signifikan/adanya pengaruh paparan debu terhadap kapasitas fungsi paru. 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

a. Melakukan pemeriksaan berkala/rutin kapasitas fungsi paru terhadap tenaga kerja yang 

terpapar debu kapas untuk menjaga kondisi kesehatan pekerja dan mencegah 

terjadinya Penyakit Akibat Kerja ( PAK ). 



b. Memperhatikan dan merawat kondisi ventilasi disetiap tempat proses produksi, bisa 

dengan memasangkan ventilasi keluar setempat (local exhauster), yaitu sedekat 

mungkin dengan sumber polusi/emisi yang bertujuan untuk  menghisap udara yang 

berdebu di tempat kerja. 

c. Menyediakan alat pelindung diri (APD) yaitu masker secara Cuma-Cuma yang 

dibagikan kepada tenaga kerja terutama yang terpapar debu kapas, sebagaimana yang 

diamanatkan  ( UU.No 1 tahun 1970.) 

2. Bagi Tenaga Kerja 

  Bagi tenaga kerja diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dalam penggunaan 

Alat Pelindung Diri (APD) terutama masker yang telah disediakan oleh perusahaan 

dengan baik dan benar selama jam kerja berlangsung, guna untuk meminimalisir 

gangguan atau Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) terutama yang berhubungan dengan 

kesehatan paru-paru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Anjani, A.P. 2003. Hubungan Kadar Debu, Masa Kerja, dan Pemakaian APD (Masker) dengan 
Kapasitas Fungsi Paru di Unit Packing PT. Dwimatama Multikarsa Semarang. Skripsi. 

Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP 

 
Caia Francis.2008. Perawatan Respirasi. Jakarta. Erlangga. 

Disnakertrans, 2011.Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Teknisi 

Perusahaan.Yogyakarta 

Depnakertrans, 2011 Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Keselamatan Kesehatan. 

Jakarta. 

Eko Budiarto, SKM, 2002. Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Jakarta. 

EGC. 

Guyton dan Hall, 2008. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Edisi 11, Jakarta : Buku Kedokteran 

EGC. 

Hastuti, Aditama. 2010.Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kumpulan Makalah Seminar K3 RS 

Persahabatan. Jakarta: Universitas Indonesia. 

Kurniawidjaja, Meily. L. 2011. Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja. Jakarta. Universitas 

Indonesia. 

Mukono, 2002. Epidemiologi Lingkungan, Environmental Epidemiology. Surabaya : Airlangga 

University Press. 

Pujiastuti, W., 2002. Debu Sebagai Bahan Pencemar yang Membahayakan Kesehatan Kerja, 

hhtp://www. depkes.go.id. 07 Desember 2007. 

Rahajoe,N., 2008. Buku Ajar Respirologi Anak, Edisi Pertama. Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia. 

IDAI Press. 

Soekidjo Notoatmojo. 2003. Prinsip – Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Cetakan ke 2. 

Jakarta : Asdi Mahasatya. 

Suma’mur P.K. 1996.Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta : PT.Toko Gunung 

Agung 

Suma’mur  P.K. 2009. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta : Sagung Seto. 



Sugiyono, 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. 

Siswanto. 1991. Penyakit Paru Kerja. Balai Hiperkes  dan Keselamatan Kerja. Surabaya : Jawa 

Timur Departemen Tenaga Kerja. 

Syaifuddin. 2006. Anatomi Fisiologi Untuk Mahasiswa Keperawatan. Jakarta.Penerbit Buku 

Kedokteran. EGC. 

Soedirman. 2011. Higiene Perusahaan. Magelang. Justisia Teknika. 

Siegel, S. 1992. Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Gramedia. 

Tarwaka, Basri S. H.A., Sudiajeng L. 2004. Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 

Produktifitas. Surakarta : UNIBA PRESS. 

Tarwaka. 2008. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Aplikasi K3 di Tempat 

Kerja.Surakarta. Harapan Press. 

WHO, 2000. Environmental Health Criteria 214. Geneva. Human Exsposure 

Waldron, J.M. Harrington.1980. Buku Saku Kesehatan Kerja. Scientific Publication.Oxford 

Yunus, F,. 1997. Dampak Debu Industri Pada Paru Pekerja dan Pengendaliannya,Jurnal 

Respiratory Indonesia, vol.17. 

 

 


