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ABSTRAK 
Industri pengolahan kayu merupakan salah satu industri yang pertumbuhannya sangat pesat. 
Salah satu dampak negatif dari industri pengolahan kayu adalah timbulnya pencemaran udara 
oleh debu atau hasil industri tersebut. Pekerja industri mebel kayu mempunyai resiko yang 
sangat besar untuk penimbunan debu pada saluran pernapasan yang dapat berpengaruh 
terhadap kesehatan manusia khususnya gangguan fungsi paru. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan lama paparan debu kayu dan kedisiplinan pemakaian masker dengan 
penurunan pada pekerja mebel UD. Mita Furniture Kalinyamatan Jepara. Penelitian ini 
merupakan penelitian obsevasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Populasi 
penelitian adalah seluruh pekerja laki-laki pada bagian produksi sebanyak 22 pekerja. Sampel 
penelitian menggunakan teknik total sampling. Uji statistik menggunakan uji Korelasi 
Pearson Product Moment  dengan hasil analisis diperoleh nilai p=0,02<0,05 dan nilai r= -
0,493 (cukup kuat) sehingga ada hubungan lama paparan debu kayu dengan penurunan 
kapasitas fungsi paru pada pekerja. Selain itu diperoleh  nilai p=0,001<0,05 dan nilai korelasi 
r= -0,646 (kuat) yang berarti ada hubungan kedisiplinan pemakaian masker dengan penurunan 
kapasitas fungsi paru pada pekerja.  
Kata kunci  : Lama paparan, Tingkat Kedisiplinan,  Penurunan fungsi paru 

 

Wood processing industry is one industry that is growing very rapidly. One of the negative 

impacts of the wood processing industry is the emergence of air pollution by dust or result. 

Wood furniture industry workers have a very big risk for the accumulation of dust in the 

respiratory tract that may affect human health, especially lung function impairment. The 

purpose of this study was to determine the relationship of long exposure to wood dust and 

discipline the use of a mask with a decrease in furniture workers UD. Mita Kalinyamatan 

Furniture Jepara. This study is an observational analytic cross-sectional approach. Study 

population was all male workers in the production of as many as 22 workers. The research 

sample using total sampling technique. Statistical tests using Pearson Product Moment 

Correlation test with the results obtained by analysis of the value of p = 0.02 <0.05 and r = -

0.493 (quite strong). Additionally obtained p value = 0.001 <0.05 and r = -0.646 correlation 

value (strong) which means there is the use of a mask of discipline relationship with lung 

function decline in the capacity of workers. 

Keywords: Prolonged exposure to wood dust, Discipline Use of masks, lung function decline  
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A. Latar Belakang 
Industri pengolahan kayu 

merupakan salah satu industri yang 
pertumbuhannya sangat pesat. Salah satu 
dampak negatif dari industri pengolahan 
kayu adalah timbulnya pencemaran 
udara oleh debu atau hasil industri 
tersebut. Pekerja industri mebel kayu 
mempunyai resiko yang sangat besar 
untuk penimbunan debu pada saluran 
pernapasan. Absorpsi dari partikel-
partikel debu terjadi hanya lewat paru-
paru melalui mekanisme pernapasan. 
Proses pengolahan kayu untuk dijadikan 
mebel cenderung menghasilkan 
pencemaran udara di tempat kerja dan 
lingkungan sekitarnya sehingga pekerja 
maupun masyarakat disekitar industri 
dapat terpapar oleh debu, baik karena 
bahan baku maupan produk akhir yang 
dapat berpengaruh terhadap kesehatan 
manusia khususnya gangguan fungsi 
paru (Rantung, 2013). 

 Diantara semua penyakit akibat 
kerja, 10 % sampai 30 % adalah 
penyakit paru. Dideteksi bahwa sekitar 
40.000 kasus baru pneumoconiasis 
terjadi di seluruh dunia setiap tahun 
(ILO, 2010 ). Di Indonesia angka sakit 
mencapai 70 % dari pekerja yang 
terpapar debu tinggi. Sebagian besar 
penyakit paru akibat kerja mempunyai 
akibat yang serius yaitu terjadinya 
penurunan fungsi paru, dengan gejala 
utama yaitu sesak nafas (Ikhsan, 2002).  

Kecamatan Mlonggo Kabupaten 
Jepara merupakan salah satu daerah 
penghasil mebel yang dilakukan 
pengolahan bahan baku menjadi bahan 
jadi furniture. Hal ini menyebabkan 
masyarakat sekitar dan pekerja mebel 
tersebut cenderung mempunyai penyakit 
gangguan fungsi paru. Gangguan 
penyakit ini dapat disebabkan oleh 
partikel debu yang terhirup oleh tenaga 
kerja dalam jangka waktu yang lama. 

Angka kejadian penyakit saluran 
pernafasan di Puskesmas Mlonggo 
Kabupaten Jepara pada tahun 2007 
adalah sebagai berikut: sebanyak 9688 
kasus dengan penyakit Infeksi Saluran 
Pernafasan Atas (ISPA). 

Pemakaian masker oleh pekerja 
industri yang udara di tempat kerjanya 
banyak mengandung debu merupakan 
upaya untuk mengurangi masuknya 
partikel debu ke dalam saluran 
pernafasan (Khumaidah, 2009). Dengan 
menggunakan masker diharapkan 
pekerja terlindungi dari kemungkinan 
terjadinya gangguan pernafasan akibat 
terpapar udara  dengan konsentrasi debu 
yang tinggi. Kebiasaan menggunakan 
masker yang baik dan jenis masker yang 
tepat merupakan cara “aman” bagi 
pekerja yang berada di lingkungan kerja 
berdebu untuk melindungi kesehatan 
(Khumaidah, 2009). 

Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Wenang (2007), pada pekerja 
industri mebel PT Alis Jaya Ciptatama 
bagian Pengamplasan dan finishing ada 
hubungan paparan kadar debu dengan 
gangguan fungsi paru pada pekerja PT 
Alis Jaya Ciptatama dengan hubungan 
yang positif. Menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Kandung (2013), pada 
pekerja pengamplasan di wonogiri  
menyatakan bahwa ada hubungan antara 
penggunaan masker dengan kapasitas 
paru.  

UD. Mita Furniture Jepara 
merupakan industri mebel dimana 
mengolah mebel yang masih kasar 
menjadi mebel yang siap pakai atau 
sudah menjadi furniture. Dalam proses 
alur produksi mebel hingga menjadi 
mebel siap pakai, industri mebel juga 
menghasilkan limbah salah satunya yaitu 
debu kayu yang di hasilkan dari proses 
produksi. Debu kayu jika tidak di 
perhatikan dengan benar dapat 
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mengancam kesehatan kerja terutama 
sistem pernafasan jika secara terus-
menerus terhirup masuk kedalam paru 
akan mengakibatkan menurunya 
kapasitas fungsi paru. Berdasarkan hasil 
pengukuran lingkungan UD. Mita 
Furniture pada bagian produksi 
dilakukan pada 2 (dua) titik. Titik 
pertama berada jauh dengan proses kerja 
produksi dengan hasil kadar debu kayu 
6,34 mg/m�.  dan pada titik kedua 
diletakkan dekat proses produksi dengan 
hasil kadar debu kayu sebesar 7,94 
mg/m�, maka dengan hasil tersebut 
bagian produksi di atas NAB. Dengan 
survei yang dilakukan peneliti di industri 
mebel UD. Mita Furniture yang ada di 
desa Purwogondo kecamatan 
Kalinyamatan kabupaten Jepara terdapat 
22 pekerja di bagian produksi. Pekerja 
tersebut bekerja 8 jam selama 6 hari. 
Hasil wawacara dengan 22 pekerja 
ditemukan 78,26% pekerja sering 
mengalami batuk-batuk dan sesak napas, 
hal ini diakibatkan karena kondisi 
lingkungan yang berdebu dan 65,21% 
tidak disiplinnya pekerja memakai 
masker. Kondisi ini dapat menimbulkan 
penyakit akibat kerja seperti penurunan 
fungsi paru.  

Tujuan penelitin ini adalah unntuk 
mengetahui hubun lama paparan debu kayu 
dan kedisiplin pemakaian masker dengan 
penurunan kapasitas fungsi paru pada 
pekerja mebel UD. Mitra Funiture 
Kalinyamatan Jepara. 

 
B. Metode Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan 
penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan potong lintang (cross 
sectional). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua pekerja pada bagian produksi 
UD. Mita Furniture Kalinyamatan 
Jepara. Seluruh pekerja UD. Mita 
Furniture Kalinyamatan Jepara 
berjumlah 22 orang 

Variabel-variabel yang dianalisis 
adalah variabel bebas yaitu lama 
paparan debu kayu, tingkat kedisiplinan 
yang dihubungkan dengan variabel 
terikat yaitu penurunan kapasitas fungsi 
paru. Pengambilan data untuk lama 
paparan debu kayu menggunakan teknik 
wawancara, tingkat kedisiplinan 
pemakaian masker dilakukan 
pengamatan langsung selama 3 hari 
menggunakan checklist dan kapasitas 
fungsi paru menggunakan alat 
spirometer. 

Analisis data menggunakan 
perangkat lunak komputer berupa 
program computer statistik yang 
meliputi: 
1. Analisis Univariat 

Untuk mendiskripsikan dan 
menganalisa variabel peneliti, baik 
variabel bebas maupun variabel 
terikat.  

2. Analisis Bivariat 
Analisis data dilakukan dengan uji 
statistik, Korelasi Pearson Product 
Moment  dengan pengambilan 
hipotesis penelitian berdasarkan 
pada tingkat signifikan (ɑ=0,05) 
 

C. Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan observasi  yang 

dilakukan di industri mebel UD. 
Mita Furniture yang ada di desa 
Purwogondo Kalinyamatan, Jepara. 
Industri mebel kayu mempunyai 
resiko yang besar untuk terpapar 
debu kayu melalui saluran 
pernapasan dan mereka mempunyai 
kebiasaan tidak menggunakan 
masker. Kegiatan produksi dari 
industri mebel yang menghasilkan 
debu kayu dan berjalan setiap hari 
merupakan waktu paparan terhadap 
pekerja. Kemudian mereka juga pada 
waktu bekerja sering tidak 
menggunakan masker. Pekerja 
mengatakan mereka sering menderita 
batuk-batuk dan seringkali sesak 
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napas, akibat dari kondisi lingungan 
yang berdebu dan akibat dari 
kebiasaan tidak menggunakan 
masker, maka dapat mempengaruhi 
kesehatan tenaga kerja terutama 
penurunan fungsi paru. Dengan 
melihat keadaan lingkungan kerja 
yang berdebu dan kebiasaan tidak 
disiplin menggunakan masker.  

Analisis Univariat 

Tabel 1. Analisis Univariat Lama Paparan Debu 
Kayu 

 
Kategori 

Lama 
paparan (th) 

Frekuensi 
(n) 

Persentase  
(%) 

Tidak Lama  2 9,1 

Agak Lama  5 22.7 

Lama  10 45,5 

Lama Sekali  5 22,7 

Total 22 100 

 
Tabel 2. Analisis Univariat Kedisiplinan 

Pemakaian Masker 

 

Kedisiplinan Pemakaian 
Masker 

(n) (%) 

Tidak Disiplin (≤1 – 2 Jam) 14 63,6 

Cukup Disiplin (3 – 4 Jam) 8 36,4 

Disiplin (5 – 6 Jam) 0 0 

Sangat Disiplin (7 Jam) 0 0 

Total 22 100 

 
Tabel 3. Analisis Univariat Penurunan Kapasitas 

Fungsi Paru 
 

Kapasitas 
Fungsi Paru 

Frekuensi 
(n) 

Persentase (%) 

Normal  4 18.2 
Ringan  6 27.3 
Sedang  9 40.9 

Berat  I 13.6 

Total 22 100 
 

Analisi Bivariat 
 

Variabel N mean SD P   (r) Ket 

Lama 
paparan 

 (th) 
22 7,45 5,27 

0,020 
-

0,493 
Signifikan 

Kapasitas 
fungsi 

paru (%) 
22 57,69 16,67 

Lama paparan adalah jumlah jam kerja 
yang dihabiskan oleh tenaga kerja di area 
kerja. Semakin lama tenaga kerja 
menghabiskan waktu untuk bekerja di area 
kerjanya, maka akan semakin lama pula 
paparan debu kayu diterimanya, sehingga 
kemungkinan untuk terjadi penurunan 
kapasitas paru juga akan lebih besar.  

Untuk menganalisis hubungan lama 
paparan debu kayu dengan penurunan 
kapasitas fungsi paru, dilakulakukan analisis 
dengan menggunakan uji statistik Korelasi 
Pearson Product Moment antara lama 
paparan dengan penurunan kapasitas fungsi 
paru. Hasil uji statistik menggunakan 
Korelasi Pearson Product Moment diperoleh 
p-value 0,020 (p≥0,05) dengan nilai 
pearson korelasi (r) -0,493, sehingga 
dinyatakan signifikan. Maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara lama paparan dengan 
penurunan kapasitas fungsi paru responden 
dan hasil uji korelasi menunjukkan tingkat 
keeratan hubungan yang sangat rendah 
dimana nilai (r) berada antara range 0,40-
0,599 (cukup kuat) dan menunjukkan arah 
korelasi negatif yang berarti semakin 
terpapar debu dilingkungan kerja maka nilai 
KVP semakin menurun. 

Hasil penelitian ini ada hubungan yang 
signifikan antara lama paparan debu kayu 
dengan penurunan kapasitas fungsi. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh 
Destriani (2013) mengatakan bahwa terdapat 
hubungan antara paparan debu gamping 
terhadap kapasitas paru pada pekerja UD. 
Sido Mulyo. Selain itu penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Lestari (2010) bahwa ada 
hubungan paparan debu kayu dengan 
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penurunan kapasitas fungsi paru. Dari kedua 
penelitian tersebut, sehingga bisa 
mendukung penelitian ini yang menyatakan 
bahwa ada hubungan antara lama paparan 
dengan kapasitas fungsi paru pada tenaga 
kerja mebel UD. Mita Furniture. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 
yang menyatakan bahwa semakin lama 
pekerja terpapar oleh paparan debu, maka 
akan semakin membesar resiko terjadinya 
gangguan fungsi paru. Masa kerja 
mempunyai kecenderungan sebagai salah 
satu faktor risiko terjadinya penurunan 
kapasitas paru pada industri yang berdebu. 
Masa kerja mempunyai kecenderungan 
sebagai salah satu faktor risiko terjadinya 
penurunan kapasitas paru pada industri yang 
berdebu. Masa kerja menentukan lama 
paparan seseorang terhadap paparan debu. 
Semakin lama masa kerja semakin besar 
kemungkinan seseorang untuk terpapar debu 
(Suma’mur, 2009). Semakin lama seseorang 
terpapar debu maka makin besar 
kemungkinan untuk terjadinya gangguan 
faal paru. Semakin lama seorang tenaga 
kerja bekerja pada tempat yang berdebu 
berarti semakin lama tenaga kerja tersebut 
terpapar debu, sehingga resiko mengalami 
penurunan kapasitas paru-paru semakin 
tinggi. Masa kerja merupakan faktor yang 
sangat berpengaruh terhadap kapasitas paru. 
Debu memiliki waktu paruh yang cukup 
lama dalam paru-paru sehingga 
menyebabkan zat ini mampu terakumulasi. 
Masa kerja yang telah lama memungkinkan 
akumulasi debu dalam paru-paru juga akan 
meningkat, karena telah lama menghirup 
udara yang telah lama terkontainasi oleh 
debu tersebut (Rachman, 2008).  

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
peneliti di lingkungan kerja mebel UD. Mita 
Furniture rata-rata responden mempunyai 
jam kerja yang umumnya sama dan 
dilingkungan kerja tersebut mempunyai 
paparan debu yang melebihi NAB. Sehingga 
responden yang terpapar debu terus menerus 
ditempat kerja tersebut kemungkinan 
mengalami penurunan kapasitas fungsi paru 

dan hal ini juga dikarenakan responden yang 
berada dilingkungan kerja tidak disiplin 
dalam menggunakan alat pelindung diri. 

 

Penggunaan APD secara sederhana 
adalah seperangkat alat yang digunakan 
tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau 
seluruh tubuhnya dari adanya potensi 
bahaya atau kecelakaan kerja. APD tidaklah 
secara sempurna melindungi tubuh, akan 
tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan 
yang mungkin dapat terjadi. Responden 
yang aktivitas respondenannya banyak 
terpapar oleh partikel debu memerlukan alat 
pelindung diri berupa masker untuk 
mereduksi jumlah partikel yang 
kemungkinan dapat terhirup. Responden 
yang taat menggunakan masker pada saat 
bekerja pada area yang berdebu akan 
meminimalkan jumlah paparan partikel debu 
yang dapat terhirup. Selain jumlah paparan, 
ukuran partikel yang kemungkinan lolos dari 
masker menjadi kecil (Budiono, 2007).  

Untuk menganalisis hubungan 
kedisiplinan pemakaian masker dengan 
penurunan kapasitas fungsi, peneliti 
melakukan analisis dengan menggunakan uji 
statistik Korelasi Pearson Product Moment 
kedisiplinan pemakaian masker dengan 
penurunan kapasitas fungsi paru. Hasil uji 
statistik menggunakan Korelasi Pearson 
Product Moment diperoleh p-value 0,001 
(p<0,05) dan nilai pearson korelasi (r) -
0,646 sehingga signifikan. Maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara kedisiplinan pemakaian 
masker dengan penurunan kapasitas fungsi 
paru pada responden dan hasil uji korelasi 
menunjukkan tingkat keeratan hubungan 
yang cukup kuat dimana nilai (r) berada 

Variabel N Mean SD P   (r) Ket 

Kedisiplinan 
pemakaian 

masker 
(jam) 

22 3,09 0,75 

0,001 
-

0,646 
Signifikan 

Kapasitas 
fungsi paru 

(%) 
22 57,69 

16,6
7 
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antara range 0,6-0,799 (kuat) dan 
menunjukkan arah korelasi negatif yang 
berarti semakin tidak disiplin pemakaian 
masker maka nilai KVP semakin menurun. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa 
penggunaan alat pelindung diri (masker) 
berhubungan secara signifikan dengan 
penurunan kapasitas paru. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Laga dkk, (2013) yang menyatakan ada 
hubungan alat pelindung diri dengan 
kapasitas fungsi paru yang signifikan. Selain 
itu Hutama (2013) menyatakan bahwa ada 
hubungan antara alat pelindung diri dengan 
kapasitas fungsi paru yang signifikan. 
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Kandung (2013) 
menyatakan bahwa ada hubungan antara 
penggunaan masker dengan kapasitas paru. 
Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan 
dengan hasil penelitian (fahmi, 2012) yang 
menyatakan tidak ada hubungan penggunaan 
alat pelindung diri dengankapasitas fungsi 
paru. Dari hasil analisis yang sudah 
dilakukan penelitiannya fahmi bahwa tidak 
ada hubungan antara penggunaan alat 
pelindung diri karena di tempat kerja 
penelitian fahmi terdapat alat alat penghisap 
debu seperti alat electrostatic precipitator 
sehingga tidak ada debu yang 
mempengaruhi para responden yang tidak 
memakai alat pelindung diri.  

UD Mita Furniture sudah menyediakan 
masker pada setiap responden untuk 
menanggulangi penyakit akibat kerja. Dari 
hasil penelitian selama 3 hari rata-rata 
responden tidak disiplin dalam penggunaan 
masker. Hal ini disebabkan responden 
kurang sadar akan peran penting dari 
penggunaan alat pelindung diri masker dan 
responden merasa kurang nyaman jika 
menggunakan masker dikarenakan tidak 
nyaman memakai APD saat bekerja 
sehingga hal ini membuktikan bahwa 
ketidakdisiplinan pemakaian masker 
mempengaruhi penurunan kapasitas fungsi 
paru.  

 

D. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada pekerja bagian produksi 
UD. Mita Furniture dari hasil dan 
pembahasan disimpilkan: 
1. Ada hubungan yang signifikan antara 

lama paparan debu kayu dengan 
penurunan kapasitas fungsi paru. 
Hasil uji Korelasi Pearson Product 
Moment lama paparan dengan 
kapasitas fungsi paru pada pekerja 
bagian produksi diperoleh p-value 
0,020 (p≥0,05) dengan nilai 
koefisien korelasi (r) -0,493 
menunjukkan hubungan korelasi 
cukup kuat dengan nilai negatif. 
Korelasi tersebut menunjukkan 
semakin lama terpapar debu kayu 
maka kapasitas fungsi paru semakin 
menurun. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara 
kedisiplinan pemakaian masker 
dengan penurunan kapasitas fungsi 
paru pada pekerja dibagian produksi. 
Hasil uji Korelasi Pearson Product 
Moment kedisiplinan pemakaian 
masker dengan kapasitas fungsi paru 
pada pekerja bagian produksi 
diperoleh p-value 0,001 (p≥0,05) 
dengan nilai koefisien korelasi (r) -
0,646 menunjukkan hubungan 
korelasi cukup kuat dengan nilai 
negatif. Korelasi tersebut 
menunjukkan bahwa semakin tidak 
disiplin dalam penggunaan masker 
maka kapasitas fungsi paru semakin 
menurun.  

3. Hasil pengukuran kadar debu di 
tempat kerja mebel terhadap paparan 
debu kayu di bagian produksi 
diperoleh hasil pengukuran 6,34 
mg/m�  dan 7,94 mg/m�, maka 
dengan hasil tersebut di bagian 
produksi di atas NAB. 

4. Hasil pemeriksaan dari 22 responden 
diketahui 4 pekerja (18.2%) dengan 
fungsi paru normal, 6 pekerja 
(27.3%) mengalami penurunan 
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ringan, 9 pekerja (40.9%)  
mengalami penurunan fungsi paru 
sedang dan 3 pekerja (13,6%) 
mengalami penurunan fungsi paru 
berat (mixed).  
 

E. Saran  
1. Bagi Pekerja  

Sosialisasi untuk pemakaian masker 
yang efektif dan efisien untuk 
pekerja home industry yang terpapar 
kadar debu yang melebihi NAB.  

2. Bagi Perusahaan 
a. Pihak perusahaan memberi 

sanksi yang tegas pada pekerja 
yang tidak memakai alat 
pelindung diri yang disediakan 
oleh perusahaan. 

b. Perusahaan memberikan 
penyuluhan tentang penyakit 
akibat kerja kepada pekerja. 

c. Perusahaan mempromosikan 
kesehatan melalui media poster 
tentang keselamatan dan 
kesehatan kerja dan simbol-
simbol dari bahan-bahan kimia 
berbahaya yang perlu 
diperhatikan. 

3. Peneliti lain 
Kepada peneliti lain atau peneliti 
selanjutnya yaitu diharapkan dapat 
melanjutkan penelitian mengenai 
penurunan kapasitas fungsi paru di 
industri mebel namun dengan 
menambahkan variabel lain yang 
juga dapat mempengaruhi 
penurunan kapasitas fungsi paru. 
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