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Abstrak  
 
Debu batu bara merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit akibat 
kerja terutama gangguan fungsi paru. Proses kerja produksi PT. Indo Acidatama 
Tbk. terdiri dari unit Boiler Batu Bara yang dalam keadaan ruang tersebut berisiko 
tinggi terhadap paparan debu batu bara dan mengakibatkan tenaga kerja terpapar 
langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama 
paparan kadar debu batu bara dengan penurunan kapasitas fungsi paru pada tenaga 
kerja di unit Boiler Batu Bara PT. Indo Acidatama Tbk. Penelitian ini merupakan 
penelitian yang bersifat survai analatik, dengan pendekatan Cross Sectional dan 
jenis rancangan One-Shot Case Study . Sampel penelitian adalah pekerja di unit 
Boiler Batu Bara yang berjumlah 20 orang dengan menggunakan teknik Total 
Sampling. Analisis data dilakukan dengan uji korelasi Pearson Product Moment 
dan menggunakan bantuan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
dari 20 responden yang diperiksa terdapat 25% mengalami resstriktif ringan dan 
65% mengalami restriktif sedang. Hasil uji statistik menunjukan nilai p value 
0,007 < 0,05 sehingga dapat dikatakan ada hubungan yang signifikan antara lama 
paparan kadar debu batu bara dengan penurunan kapasitas fungsi paru dan 
diperoleh nilai r= -0,582 pada tingkat hubungan cukup kuat menunjukan 
hubungan yang berbanding terbalik, bahwa setiap peningkatan lama paparan 
diikuti dengan penurunan FVC.  

 
Kata Kunci  : Lama Paparan, Debu Batu Bara, Penurunan Kapasitas Fungsi  

  Paru 
 
 
Abstract 
 
The coal dust is one of the factors causing sickness as the effect of work especially 
in the lungs function disorder. The production process of PT. Indo Acidatama 
Tbk. consists of Coal Boiler unit in which the workers were in the high risk to the 
coal dust exposition and they were related directly. This research was aimed to 
find out the correlation between the exposition duration of coal dust content and 
the decline of lungs function capacity of the workers at coal boiler and unit of PT. 



Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. This research was an 
analytical survey with the Cross Sectional Approach and One-Shot Case Study. 
The research samples were the workers at the coal boiler unit with the total 
number 20 people and they were taken by using the total sampling technique. The 
data analysis was carried out by using the Pearson Product Moment Correlation 
Test and program SPSS version 21. The research result showed that out of the 20 
respondents examined 25 % experienced a light restrictive and 65 % experienced 
a medium restrictive. Based on the statistic test result, the probability value as big 
as 0.007 (p < 0.05), so that it can be said that there was a significant correlation 
between the exposition duration and it was achieved the r value = - 0.582 on the 
strong correlation level and showed the inversely proportional correlation, that 
every exposition duration was followed by the decline of FVC. 
 
Key Words :  Exposition Duration, Coal Dust, Decline of Lungs Function     
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PENDAHULUAN 
 

Debu merupakan partikel zat kimia padat yang disebabkan oleh kekuatan 

alami atau mekanis seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan, pengepakan 

yang cepat, peledakan dan lain-lain dari benda, baik organis maupun anorganis, 

misalnya batu, kayu, biji, logam, batu bara, butir-butir zat dan sebagainya 

(Suma’mur, 2009). 

Menurut Yunus dalam Sholihah (2008), partikel debu yang dapat dihirup 

berukura 0,1 sampai kurang dari 10 mikron. Debu yang berukuran antara 5-10 

mikron bila terhisap akan tertahan dan tertimbun pada saluran napas bagian atas, 

yang berukuran antara 3-5 mikron tertahan dan tertimbun pada saluran napas 

tengah. Partikel debu dengan ukuran 1-3 mikron disebut debu respirabel 

merupakan yang paling berbahaya karena tertahan dan tertimbun mulai dari 

bronkiolus terminalis sampai alveoli. Debu yang ukurannya kurang dari 1 mikron 

tidak mudah mengendap di alveoli, debu yang ukurannya antara 0,1-0,5 mikron 



berdifusi dengan gerak Brown keluar masuk alveoli dan bila membentur alveoli, 

debu dapat tertimbun disitu. 

Semakin lama seseorang berada di lingkungan yang berdebu maka 

semakin banyak debu yang tertimbun dalam paru-paru sehingga akan membentuk 

jaringan ikat dalam paru. Akibat terbentuk jaringan ikat tersebut maka semakin 

banyak penyakit yang diderita oleh responden (Sholihah, 2008). 

Menurut International Labor Organization (ILO) tahun 1999, penyakit 

saluran pernapasaan merupakan salah satu penyebab kematian yang angkanya 

mencapai 21%. Di USA penyakit paru akibat kerja merupakan penyakit akibat 

kerja nomer satu yang dikaitkan dengan frekuensi, tingkat keparahan dan 

kemampuan pencegahannya. Biasanya disebabkan oleh paparan, iritasi atau bahan 

toksik yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan akut maupun kronis. 

Sedangkan di Indonesia penyakit atau gangguan paru akibat kerja disebabkan oleh 

debu dan angka ini diperkirakan cukup banyak (Widjasesana, 2010).  

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi 2012, hasil analisis 

hubungan korelasi rank spearman antara masa kerja dengan kapasitas fungsi paru 

(KVP dan VEP1) dengan nilai p-value masing-masing 0,01 dan 0,019 hal ini 

menuujukan adanya hubungan antara masa kerja dengan kapasitas fungsi paru. 

Semakin lama masa kerja seseorang maka semakin lama juga tekena paparan debu 

dan paparan debu tersebut akan berakumulasi. 

PT. Indo Acidatama Tbk Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar, merupakan 

perusahaan Ethanol terbesar di Indonesia dan juga perusahaan Ethanol integreted 

(selain memproduksi ethanol juga memproduksi Asam Cuka dan Ethyl Acetate) 



yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen km 11,4 Kemiri, Kebakkramat, 

Karanganyar,  Jawa Tengah. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan 

pada unit boiler batu bara, terlihat bahwa terdapat banyak debu yang berpotensi 

terpapar pada tenaga kerja. Unit Boiler batu bara merupakan bagian berisiko 

tinggi terhadap paparan debu batu bara karena Boiler batu bara bertugas sebagai 

penyedia steam dengan cara memanaskan Soft Water agar menjadi uap/ steam 

untuk melayani kebutuhan Pland yang bahan bakarnya menggunakan batu bara 

dengan sistem pembakaran.  

Berdasarkan Audit Internal tahun 2010 PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar, debu yang berada di unit Boiler yaitu bagian 

Operator 5,4 mg/m3, bagian Limbah 6,8 mg/m3 dan bagian Pengisian 6,9 mg/m3, 

sehingga masih melebihi NAB debu batu bara yaitu 2 mg/ m3 (NIOSH, 2011). 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

hubungan lama paparan kadar debu batu bara terhadap penurunan kapasitas fungsi 

paru pada tenaga kerja PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, 

Karanganyar. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara lama paparan kadar debu batu bara 

dengan penurunan kapasitas fungsi paru pada tenaga kerja di Unit Boiler 

Batu Bara PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

 



2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengukur kadar debu batu bara pada tenaga kerja di Unit Boiler 

Batu Bara  

b. Untuk mengetahui penurunan kapasitas fungsi paru pada tenaga kerja 

di Unit Boiler Batu Bara 

c. Untuk menguji tingkat hubungan antara lama paparan kadar debu batu 

bara dengan penurunan kapasitas fungsi paru pada tenaga kerja di Unit 

Boiler Batu Bara 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Survey Analitik dengan 

menggunakan cross sectional yaitu mempelajari dinamika kolerasi antara faktor 

risiko (lama paparan kadar debu batu bara) dan efek (kapasitas fungsi paru) 

dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu 

saat (Notoatmodjo, 2005). Penelitian ini dilakukan di Unit Boiler Batu Bara PT. 

Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar pada bulan Juni 2013. 

Sampel yang digunakan sebanyak 20 dengan menggunakan tehnik Total 

Sampling. 

 Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. 

Analisis univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat 

dengan menggunakan uji statistik Korelasi Pearson Product Moment dengan 

tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai p < 0,05 maka Ho ditolak dan jika nilai p > 

0,05 maka Ho diterima. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Lama Paparan Kadar Debu Batu Bara 

Berdasarkan frekuensi data lama paparan kadar debu batu batu 

bara responden sebagian besar terpapar antara selama 5-10 tahun 

sebanyak 15 orang (75%) dari 20 responden, sedangkan yang terpapar 

antara 1-5 tahun ada 2 orang (10%) dan terpapar >10 tahun ada 3 orang 

(15%). 

2. Penurunan Kapasitas Fungsi Paru 

Berdasarkan frekuensi data penurunan kapasitas fungsi paru 

responden sebagian besar mengalami penurunan kapasitas fungsi paru 

sedang sebanyak 13 orang (65%) dari 20 responden (30-55%), sedangkan 

yang normal ada 2 orang (10%) dan yang penurunan kapasitas fungsi 

paru ringan ada 5 orang (25%).  

3. Hubungan Antara Lama Paparan Kadar Debu Batu Bara Dengan 

Penurunan Kapasitas Fungsi Paru . 

Hasil perhitungan uji korelasi Pearson Product Moment antara 

lama paparan kadar debu batu bara dengan penurunan kapasitas fungsi 

paru (FVC) didapat nilai korelasi r -0,582 pada tingkat hubungan 

korelasi cukup kuat (r= 0,40-0,599). Sifat korelasi pada nilai r yang 

negatif menunjukan  hubungan yang berbanding terbalik artinya bahwa 

setiap peningkatan lama paparan diikuti dengan penurunan FVC atau 

sebaliknya. dan didapat nilai p value 0,007<0,05 maka dapat 



disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara lama paparan 

kadar debu batu bara dengan penurunan kapasitas fungsi paru pada 

tenaga kerja di unit boiler batu bara PT. Indo Acidatama Tbk. 

 

B. Pembahasan 

1. Lama Paparan Kadar Debu Batu Bara 

Berdasarkan hasil pengukuran kadar debu batu bara lingkungan 

kerja rata-rata didapat nilai paparan yang melebihi NAB yakni 2,2 

mg/m³. Hal ini sesuai dengan National Institute For Occupational Safety 

and Health (NIOSH, 2011) dan hasil penelitian yang dilakukan dengan 

wawancara didapat lama paparan responden berkisar antara <3 – <12 

tahun dengan lama paparan mininal 2 tahun 3 bulan dan lama paparan 

maksimal 11 tahun 7 bulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kondisi lingkungan kerja diunit boiler batu bara sudah tidak aman karena 

nilai NAB kadar debu batu bara yang dihasilkan telah melebihi dari nilai 

NAB yaitu 2,0 mg/m³ dan kebanyakan responden telah lama terpapar dan 

menghirup kadar debu batu bara diunit Boiler batu bara yang dapat 

menyebabkan penurunan kapasitas fungsi paru. 

Bila tenaga kerja terpapar cukup lama oleh debu yang diatas NAB 

kemungkinan besar akan timbul gangguan saluran pernapasan 

(Suma’mur, 2009). Lama paparan berpengaruh negatif bagi seseorang 

yang bekerja karena semakin lama terpapar, bahaya yang ditimbulkan 



oleh tempat kerja dapat mempengaruhi kesehatan terutama saluran 

pernapasan. 

2. Penurunan Kapasitas Fungsi Paru 

Hasil pengukuran kapasitas fungsi paru dengan spirometer di unit 

boiler batu bara PT. Indo Acidatama Tbk dapat diketahui bahwa dari 20 

tenaga kerja terdapat 2 tenaga kerja dengan FVC normal (10%), 5 tenaga 

kerja dengan FVC Restruktif ringan (25%) dan 13 tenaga kerja dengan 

FVC Restriktif sedang (65%). Hal ini berarti bahwa penurunan kapasitas 

fungsi paru yang dipengaruhi oleh hasil %FVC (Forced Vital Capacity) 

dari tenaga kerja yang mengalami kelainan fungsi paru restriktif yaitu 

Penyempitan saluran paru yang diakibatkan oleh bahan yang bersifat 

alergi seperti debu, spora, jamur yang mengganggu saluran pernafasan 

dan kerusakan jaringan paru-paru dari tingkat ringan (60-79% FVC), 

sedang( 30-55% FVC) dan berat (<30% FVC). 

Berdasarkan hasil pengukuran kapasitas fungsi paru didapat 25 % 

restriktif ringan dan 65% restriktif sedang dari total tenaga kerja yang 

mengalami penyempitan disaluran paru dan dengan demikian akan 

menurunkan kapasitas vital paru (Guyton, 2008).  

3. Hubungan Antara Lama Paparan Kadar Debu Batu Bara Dengan 

Penurunan Kapasitas Fungsi Paru. 

Berdasarkan Menurut hasil penelitian dengan cara wawancara 

rata – rata reponden kebanyakan terpapar kadar debu batu bara >5 

tahun dengan nilai kadar debu batu bara yang melebihi NAB yaitu 2,2 



mg/m³ sehingga menyebabkan penurunan kapasitas fungsi paru 

sebanyak 25% mengalami restriktif ringan dan 65% mengalami 

restriktif sedang dari total responden yang bekerja dilingkungan 

tersebut. 

Hasil uji analisis hubungan antara lama paparan kadar debu 

batu bara dengan penurunan kapasitas fungsi paru (FVC) dengan 

menggunakan uji person correlation atau product moment didapat 

nilai korelasi r -0,582 pada tingkat hubungan korelasi cukup kuat 

(r=0,40-0,599). Sifat korelasi pada nilai r yang negatif menunjukan 

hubungan yang berlawanan artinya bahwa setiap peningkatan lama 

paparan diikuti dengan penurunan FVC atau sebaliknya. Dari nilai p 

value didapat nilai 0,007 <0,05, hasil ini menunjukan bahwa terdapat 

hubungan yang sangat signifikan. Dasar pengambilan keputusan ini 

adalah jika p value kurang dari 0,05 maka Ho ditolak yang berarti ada 

hubungan yang sangat signifikan antara lama paparan kadar debu batu 

bara dengan penurunan kapasitas fungsi paru di unit Boiler Batu Bara 

PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.  

Pekerja tersebut memiliki risiko tinggi terpapar debu batu bara 

yang berbahaya karena setiap harinya mereka bekerja di lingkungan 

yang berdebu dan debu akan terhirup kedalam paru-paru sehingga 

menyebabkan penurunan kapasitas fungsi paru.  

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fahmi (2012) 

tentang Hubungan masa kerja dan penggunaan APD dengan kapasitas 



fungsi paru pada pekerja tekstil bagian Ring frame spinning I di PT.X 

kabupaten Pekalongan menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara 

masa kerja dan dengan kapasitas fungsi paru.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

1. Berdasarkan hasil uji korelasi didapat nilai p value =0,007<0,05, maka 

hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan 

antara lama paparan kadar debu batu bara dengan penurunan kapasitas 

fungsi paru pada tingkat hubungan korelasi cukup kuat yaitu -0,582. 

Tanda negatif menunjukan hubungan yang berbanding terbalik artinya 

bahwa setiap peningkatan lama paparan diikuti dengan penurunan 

FVC atau sebaliknya. 

2. Kadar debu batu bara di unit boiler bagian pengisian adalah 2,1 mg/m3 

(>NAB), di bagian operator 2,0 mg/m3 (<NAB), dan di bagian limbah 

2,5 mg/m3 (>NAB). 

3. Hasil dari pengukuran spirometer menunjukkan adanya gangguan 

penurunan kapasitas fungsi paru pada tenaga kerja di unit Boiler batu 

bara, tenaga kerja yang mengalami gangguan kapasitas fungsi paru 

restriktif ringan sebanyak 5 orang (25%), restriktif sedang sebanyak 

13 orang (75%) sedangkan jumlah tenaga kerja yang hasil pengukuran 

sprirometer normal sebanyak 2 orang (10%). 

 



B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

a. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja yang terpapar 

debu 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 yang bertujuan untuk  menghisap udara yang berdebu di 

tempat kerja sesuai dengan Permenakertrans No. 02/Men/1980 

Pasal 1. 

c. Perusahaan diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma alat 

pelindung diri dan menyediakan bagi setiap orang yang memasuki 

tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk yang diperlukan 

menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan 

kerja yang berdasarkan pada UU No. 1 tahun 1970 pasal 14. 

2. Bagi Tenaga Kerja 

Diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dalam 

penggunaan APD terutama masker yang telah disediakan oleh 

perusahaan dengan baik dan benar selama jam kerja berlangsung, guna 

untuk meminimalisir gangguan atau PAK terutama yang berhubungan 

dengan kesehatan paru-paru. 
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