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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara didunia yang sangat berkepentingan 

terhadap masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini desebabkan 

karena masalah kesehatan dapat menimbulkan berbagai dampak positif  dan 

negatif. Salah satu dampak kerja adalah meningkatnya Penyakit Akibat Kerja 

(PAK), program K3 diharapkan dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja yang dapat meningkatkan efiensi dan produktivitas 

kerja. Agar terciptanya lingkungan yang aman, sehat dan bebas dari 

pencemaaran lingkungan (Tresnaniangsih, 2004). 

Jumlah tenaga kerja funiture di Indonesia adalah 219,641 pekerja (BPS, 

2010). Setiap tahun ada sekitar 1,1 juta jiwa kematian karena penyakit atau 

kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Data dari Departemen tenaga 

kerja (2010) setiap tahun terjadi 160 gangguan pernapasan pada pekerja 

funiture.  

Perkembangan industri funitur telah tersebar sampai ke desa-desa dan 

tenaga kerja sebagian besar adalah masyarakat sekitar. Produk mebel yang 

berkualitas baik harus melewati berbagai peroses, salah satunya adalah proses 

menghalusan permukaan kayu yang sering desebut pengamplasan kayu 

(Hasyim, 2004). 
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Salah satu penyebab dari terjadinya gangguan pernafasan pada buruh  

pabrik seperti meubel adalah kurangnnya pengetahuan tentang pentingnya alat 

pelindung diri  berupa masker dan kurangnya pendidikan kesehatan tentang 

manfaat APD berupa masker dan penyakit yang di timbulkan apa bila pekerja 

tidak menggunakan masker, sehingga berdampak pada minimnya kesadaran 

buruh dalam menggunakan alat pelindung diri berupa masker  selama bekerja 

(Suma’mur, 2009).  

Pendidikan kesehatan adalah salah satu cara yang dilakukan dengan 

menyebarkan pesan menanamkan keyakinan sehingga diharapkan  masyarakat 

yang menerima pendidikan kesehatan akan melakukan tindakan yang 

hubungannya dengan kesehatan termasuk dalam pemberian pendidikan 

kesehatan mengenai penggunaan Masker  (Azwar, 2005).  

Penelitian yang dilakukan oleh (Irfan, 2003), menyatakan bahwa 

hubungan paparan debu kayu dengan keluhan subjektif saluran pernapasan 

dan gangguan vantilasi paru pada tenaga kerja PT. Perwita karya divisi mebel 

Kabupaten Sleman Yogyakarta, tenaga kerja yang terpapar debu kayu 

mempunyai peluang 6,2 kali akan mengalami keluhan subjektif saluran 

pernafasan dan akan mengalami gangguan vantilasi paru sebesar 5 kali. 

Tenaga kerja yang merokok mempunyai peluang 4,1 kali akan mangalai 

keluhan subjektif saluran pernapasan dan 7,1 kali akan mengalami gangguan 

fantilasi paru. Tenaga kerja dengan keluhan subyektif saluran pernafasan 

mempunyai peluang 3,4 kali akan mengalami gangguan vantilasi paru. 
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Pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 

mei 2013 di Daerah Sukoharjo yaitu di PT Kharisma Rotan Mandiri dan CV 

Rose Tree, kedua perusahan tersebut adalah pengrajin funiture, dalam 

pembuatan funiture melalui beberapa tahap salah satunya adalah 

pengamplasan dan pengecatan. Pengamplasan banyak menghasilkan debu dan 

pengecatan akan menghasilkan partikel yang terkadung dalam cat. Hasil 

wawancara dan observasi di kedua perusahaan tersebut didapat data jumlah 

pekerja bagian pengamplasan dan pengecatan di PT Kharisma Rotan Mandiri 

40 pekerja, sedangkan di CV Rose Tree terdapat 38 pekerja pekerja 

pengamplasan dan pengecetan. Hasil observasi awal di CV Rose Tree di 

bagian pengamplasan dari 16 orang pekerja hanya 10 yang menggunakan 

masker, sementara 6 orang tidak  menggunakan masker saat pengamplasan. 

Dari 22 pekerja di  bagian penyemprotan cat, terdapat 13 orang  menggunakan 

masker, namun 9 orang tidak menggunakan masker saat menyemprot meubel. 

Hal yang sama terjadi pada PT. Kharisma, dari 16 orang bagian 

penyemprotan, hanya 5 yang memakai masker, sedangkan 11 pekerja tidak 

memakai masker. Sebanyak 24 pekerja bagian pengamplasan sebanyak 8  

menggunakan masker, 16  pekerja tidak menggunakan masker.Pertanyaan 

yang diajukan kepada pekerja pengamplasan dan penyemprotan mengenai 

fungsi masker, akibat jika tidak menggunakan masker ketahui lebih dari 

setengah pekerja kurang mengetahui akibat apabila tidak menggunakan 

masker yang dihubungkan dengan masalah kesehatan. Alasan tidak 

menggunakan masker karena tidak nyaman, meskipun pekerja juga sering 
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mengeluh gangguan pernafasan dan batuk. Responden juga tidak  mengetahui 

kandungan cat dapat mengganggu pernafasan. Bagi responden bahwa bau cat 

sudah menjadi suatu hal yang biasa, sehingga menurut pekerja tidak berbahaya 

lagi.  

Berdasarkan hasil wacancara dan observasi peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan pendidikan kesehatan dalam penggunaan masker, 

kemudian dilakukan pengukuran untuk mengetahui perubahan pengetahuan 

dan perilaku dalam menggunakan masker kepada pekerja di PT Kharisma 

Rotan Mandiri dan CV Rose Tree mengenai penggunaan masker. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

penelitian”apakah Ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan dan perilaku dalam penggunaan masker pada pekerja funiture di 

Sukoharjo”. 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

perubahan pengetahuan dan Perilaku dalam penggunaan masker pada 

pekerja funiture di Sukoharjo 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perubahan nilai pengetahuan pekerja sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan masker. 

b. Mengetahui perubahan nilai perilaku pekerja sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan masker. 

c. Membandingkan perubahan nilai pengetahuan dan perilaku 

penggunaan maskes antara kelompok perlakuan ( diberikan pendidikan 

kesehatan ) dengan kelompok kontrol ( tidak diberikan pendidikan 

kesehatan) 

d. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap perilaku pekerja dalam 

penggunaan masker pada pekerja funiture di Sukoharjo. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian dan untuk 

mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan dan perilaku dalam penggunaan masker  pada pekerja 

funiture di Sukoharjo. 

2. Bagi Akademik 

Hasil penelitian dapat di jadikan sebagai bahan untuk memperkaya 

pengetahuan mahasiswa dalam melakukan pelayanan kesehatan kerja yang 

sebaiknya di lakukan oleh pekeraja funiture. 
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3. Bagi IPTEK  

Memberikan sumbangan bagi pekerja funiture dengan data data yang 

menunjukkan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap penggunaan 

masker pada pekerja funiture. 

4. Bagi Keperawatan 

Menambah kasanah pengetahuan mengenai manfaat menggunakan masker 

dan dampak keberhasilan yang berhubungan dengan penggunaan masker. 

5. Bagi Masyarakat Khususnya Pekerja Funiture 

Agar masyarakat dapat mengalami perubahan pengetahuan dan perilaku 

serta menyadari pentingnya penggunaan masker untuk mencegah 

gangguan pernapasan 

E. Keaslian penelitian 

Penelitian tentang pendidikan kesehatan telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Sejauh penelusuran peneliti yang telah dilakukan, belum ada 

penelitian dengan judul ” Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan 

pengetahuan dan perilaku dalam penggunaan masker pada pekerja funiture di 

Sukoharjo”.  Namun ada penelitian yang hampir mirip yaitu: 

1. Irfan (2003) dengan judul, Hubungan paparan debu kayu dengan gangguan 

vantilasi paru juga menunjukkan hubungan yang signifikan. Faktor resiko 

lain yang mempengaruhi keluhan subjektif saluran pernafasan dan 

gangguan vantilasi paru adalah kebiasaan merokok pada tenaga pekerja. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah rancangan 

penelitian dan teknik pengambilan sempel. Penelitian diatas mengunakan 
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rancangan cross sectional. teknik pengambilan sampel menggunakan 

purpossive sampling, sedangkan dalam penelitian ini mengunakan 

rancangan quasi eksperiment dengan teknik simple random sampling. 

2. Triatmo (2006) dengan judul,Paparan Debu Kayu Dan Gangguan Fungsi  

Paru Pada Pekerja Mebel  (Studi di PT Alis Jaya Ciptatama). Rancangan 

penelitian menggunakan Cross Sectional. Sampel sebanyak 125 pekerja 

mebel. Instrument penelitian menggunakan kuesioner sedangkan untuk 

pengukuran kadar debu kayu total menggunakan High Volume Air 

Sampler (HVS) - 500 dan   debu   kayu terhisap  menggunakan Personal 

Dust Sampler. Pengukuran fungsi paru menggunakan alat 

Spirometer.Analisis  data menggunakan Uji Chi Square. Hasil penelitian 

menyimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara paparan debu 

kayu dengan gangguan fungsi paru dan menunjukkan adanya pengaruh 

debu kayu terhadap fungsi paru  (p<α = 0,005 ).  Perbedaan penelitian 

Triatmo adalah tempat, waktu penelitian, jumlah sampel,  alat analisis data 

mengunakan uji Chi Square sedangkan penelitian yang dilakukan penelitia 

manggunakan uji komparatif. Persamaan penelitian adalah penggunakan 

alat pelindung diri yaitu  masker. 

 

 

 

 

 




