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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri mengubah pola penyakit yang ada di 

masyarakat khususnya bagi pekerja. Pekerja menghabiskan sepertiga 

waktunya tiap hari di tempat kerja dimana lingkungan kerja berbeda dengan 

lingkungan sehari-hari pajanan dan proses kerja menyebabkan gangguan 

kesehatan (Handayani, 2008) 

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 
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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 



3 
 

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.  

Jepara terletak di pantura timur jawa tengah, dimana ukiran jepara salah 

satu trade mark dari kota jepara. Seni ukir adalah warisan leluhur yang terus 

dijaga dan dikembangkan di jepara. Secara turun menurun ukiran dilestarikan 

dan dijadikan mata pencahariaan oleh sebagian penduduk jepara. Kecamatan 

kalinyamatan merupakan salah satu kecamatan di kota jepara yang sebagian 

besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin seni ukir, 

terbukti dengan terdapatnya 7 industri mebel informal yang bergerak pada 

bidang produksi furniture. Mebel UD. Mita Furniture Jepara merupakan salah 

satu yang terbesar dari 7 industri mebel informal. Mebel UD. Mita Furniture 

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 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 
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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 (5mg/m3). 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 8 pekerja semuanya sering mengalami batuk-batuk dan sesak napas, 

hal ini diakibatkan karena kondisi lingkungan yang berdebu dan 8 pekerja 

semuanya tidak disiplinnya pekerja memakai masker. Kondisi ini dapat 

menimbulkan penyakit akibat kerja seperti penurunan fungsi paru.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang adanya hubungan lama paparan debu kayu dan kedisiplinan 

pemakaian masker dengan penurunan  kapasitas fungsi paru pada pekerja di 

industri mebel UD. Mita Furniture di desa Purwogondo Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara 

 

B. Rumusan Masalah  

” Apakah ada Hubungan Lama Paparan debu kayu dan Kedisiplinan 

Pemakaian Masker dengan Penurunan  Kapasitas Fungsi Paru Pada Pekerja di 

Industri Mebel UD. Mita Furniture di desa Purwogondo Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara? “ 
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C. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui Hubungan lama paparan debu kayu dan Kedisiplinan 

Pemakaian Masker dengan penurunan  Kapasitas Fungsi Paru Pada 

Pekerja di Industri Mebel UD. Mita Furniture Kalinyamatan Jepara.  

2. Tujuan khusus 

a.  Untuk mengetahui kadar debu kayu di industri mebel UD. Mita 

Furniture Kalinyamatan Jepara. 

b. Untuk mengetahui penurunan kapasitas fungsi paru pada pekerja 

terhadap debu kayu di industri mebel UD. Mita Furniture 

Kalinyamatan Jepara. 

c. Untuk mengetahui hubungan lama paparan debu kayu dengan  

penurunan  kapasitas fungsi paru pada pekerja di industri mebel UD. 

Mita Furniture Kalinyamatan Jepara. 

d. Untuk mengetahui hubungan kedisiplinan pemakaian masker dengan 

penurunan  kapasitas fungsi paru pada pekerja di industri mebel UD. 

Mita Furniture Kalinyamatan Jepara. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Bagi Mahasiswa  

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan lama paparan 

dan kedisiplinan pemakaian masker dengan penurunan kapasitas fungsi 

paru. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai hubungan lama 

paparan dan kedisiplinan pemakaian masker dengan penurunan 

kapasitas fungsi paru pekerja mebel UD Mita Furniture Kecamatan 

Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 

b. Memberikan informasi mengenai akibat yang ditimbulkan dari kadar 

debu dan tidak disiplinnya memakai masker pekerja UD Mita 

Furniture Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten. 

c. Dengan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan dalam hal pencegahan dan pengendalian terjadinya infeksi 

saluran pernapasan akut bagi tenaga kerja. 

3. Bagi 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. 
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4. Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan dan refrensi untuk melakukan peneliti lain 

yang berhubungan dengan lama paparan dan kedisiplinan pemakaian 

masker dengan penurunan kapasitas fungsi paru. 

 


	BAB 1.rtf

