
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Penggunaan teknologi modern sangat diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia masa kini, namun tanpa disertai dengan 

pengendalian yang tepat maka dapat merugikan manusia itu sendiri. 

Penggunaan teknologi modern tidak dapat dihindarkan terutama pada era 

industrialisasi yang ditandai adanya proses mekanisasi, elektrifikasi dan 

modernisasi serta transformasi globalisasi. Demikian penggunaan mesin-

mesin, pesawat, intalasi dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat 

sesuai dengan kebutuhan industrialisasi. Hal tersebut disamping memberikan 

kemudahan bagi suatu proses produksi, juga akan menimbulkan efek samping 

yang akan timbul, seperti bertambahnya jumlah dan ragam sumber bahaya 

bagi pengguna teknologi itu sendiri. Selain itu faktor lingkungan kerja yang 

tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, proses kerja tidak 

aman, dan sistem kerja yang kompleks dan modern dapat menjadi ancaman 

tersendiri bagi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Tarwaka, 2008). 

Berdasarkan Haryono (2007) dalam Ramaddan (2008), ratusan juta 

tenaga kerja diseluruh dunia saat ini bekerja pada kondisi yang tidak aman 

dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, dalam International Labor 

Organitation (ILO), setiap tahun terjadi kematian yang disebabkan oleh 

penyakit atau kecelakaan akibat kerja. Sekitar 270 juta kasus kecelakaan kerja 
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dimana diperkirakan 160 juta penyakit akibat kerja setiap tahunnya. 

Berdasarkan data Jamsostek 2006 kasus kecelakaan kerja yang 

mengakibatkan luka sebanyak 95.624 orang, cacat tubuh 122 orang, cacat 

sebagian 2.918 orang, dan meninggal 1784 orang. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik sekarang maupun masa yang 

akan datang menurut Tambusai (2001) dalam Ramaddan, (2008), merupakan 

sarana untuk menciptakan situasi kerja yang aman, nyaman dan sehat, ramah 

lingkungan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas dan 

kesehatan kerja semua pihak. Perkembangan sektor industri di Indonesia 

semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan ini sejalan dengan 

semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan 

dan kemajuan industri memberikan dampak yang positif maupun dampak 

negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah pada faktor internal dalam 

suatu industri yaitu pada tenaga kerja, salah satu dampak negatifnya adalah 

timbulnya gangguan pada saluran pernapasan karena terpapar oleh bahan 

yang dihasilkan selama proses produksi seperti debu (Atmaja, dkk, 2007). 

Menurut Hidayat (2000) dalam Atmaja, dkk (2007) debu adalah 

partikel padat yang terbentuk dari proses penghancuran, penanganan, 

grinding, impaksi cepat, peledakan, dan pemecahan material organik dan 

anorganik seperti batu, bijih metal, batu bara, kayu dan bijih-bijihan.  

Menurut Tygaswati (2006) dalam Sholihah dkk (2007), debu batu 

bara dapat menyebabkan penambang terkena penyakit paru-paru hitam. Paru-

paru hitam merupakan penyakit pernapasan yang terjadi karena menghirup 
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debu batu bara dalam jangka panjang. Akibat terus menerus mengehirup 

udara tercemar debu batu bara pekat tersebut, paru-paru pekerja 

penambangan akan terkontaminasi partikel batu bara sehingga kondisinya 

menghitam  

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Atmaja dkk 2007, 

mengenai keluhan subjektif gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh debu  

meliputi batuk (54%), hidung tersumbat (37,5%), nyeri tenggorokan (37,5%), 

sesak napas (20,8%), bersin (62,5%) dan nyeri dada (25,0%), dan kebanyakan 

dirasakan ketika bekerja.  

Dan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sholihah, dkk 

(2007) mengenai pajanan debu batu bara terhadap gangguan pernapasan, 

meliputi batuk kering (23,73%), batuk berdahak (25,42%), sesak napas 

(13,56%), asma akibat kerja (11,86%), alergi debu (5,08%), keluhan pada 

dada (10%) dan tak ada keluhan (10,18%), dan gangguan pernapasan yang 

paling banyak diderita oleh tenaga kerja adalah batuk kering dan berdahak. 

PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar 

merupakan perusahaan yang memproduksi Ethanol, dan merupakan 

perusahaan kimia terbesar di Indonesia. Dalam menunjang proses 

produksinya, menggunakan mesin boiler yang berungsi sebagai penghasil 

uap/ steam. Dari proses mendapatkan uap/ steam, proses yang terdapat di unit 

boiler menggunakan bahan bakar batu bara untuk memanaskan softwater, 

sehingga dari pembakaran batu bara tersebut menimbulkan debu batu bara di 

unit boiler.  
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Audit Internal PT. Indo 

Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar Tahun 2010, bahwa 

kadar debu yang terdapat di boiler sebanyak 5,4 mg/m3 pada bagian operator, 

6,8 mg/m3 pada bagian limbah dan 6,9 mg/m3 pada bagian pengisian, 

sehingga menurut NIOSH (2011) masih melebihi Nilai Ambang Batas debu 

batu bara yaitu 2 mg/m3. Dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

pada tanggal 08 Maret 2013 diketahui bahwa lingkungan kerja pada unit 

boiler sangat berdebu serta perilaku pekerja yang belum memenuhi syarat 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penggunaan masker yang belum 

memenuhi standar.  

Berdasarkan laporan sepuluh besar golongan penyakit pada bulan 

Januari 2013 dari Poliklinik Perusahaan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan 

Akut (ISPA) menempati urutan pertama dengan jumlah 89 orang (30,48%) 

.yang bekerja di PT. Indo Acidatama Tbk.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai efek 

debu terhadap gangguan pernapasan sebelumnya dan dari data tersebut, 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada tenaga kerja di Unit Boiler di PT. Indo 

Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. Karena di tempat kerja 

tersebut debu batu bara yang dihasilkan sangat banyak yang timbul akibat 

proses dari pembakaran batu bara untuk pemanasan boiler.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh antara kadar debu batu bara dengan 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Tenaga Kerja di Unit Boiler di PT. 

Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

“Apakah ada pengaruh antara kadar debu batu bara terhadap Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut pada tenaga kerja unit boiler PT. Indo 

Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar”. 

2. Tujuan Khusus 

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengukur kadar debu batu bara di unit boiler  

b. Untuk mengetahui kondisi kesehatan tenaga kerja di unit boiler  

c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kadar debu batu 

bara dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Mahasiswa 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan kadar debu 

batu bara dengan gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut tenaga 

kerja.  

b. Mampu melakukan suatu pengukuran untuk mengetahui kadar debu 

batu bara dengan menggunakan High Volume Sampler dan gejala 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut. 

2. Perusahaan 

a. Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai pengaruh kadar debu 

batu bara dengan gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada 

tenaga kerja. 

b. Memberikan informasi mengenai akibat yang ditimbulkan dari kadar 

debu batu bara jika terhirup secara langsung dan mengendap di saluran 

pernapasan. 

c. Dengan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan dalam melakukan tindakan korektif dalam hal pencegahan 

dan pengendalian terjadinya Infeksi Saluran Pernapasan Akut bagi 

tenaga kerja.  
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3. Program Studi Kesehatan Masyarakat 

  Menambah kepustakaan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan program belajar 

mengajar dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik.  

4. Peneliti lain.  

        Dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian mengenai kadar 

debu batu bara terhadap berbagai masalah kesehatan.  

 


