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Abstrak : Debu kayu merupakan salah satu zat karsinogen golongan 1 yang dapat
menyebabkan keluhan pernapasan, kanker, dan gangguan fungsi paru. Tujuan dari
penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara karakteristik pekerja dan kadar debu
total dengan keluhan pernapasan yang dialami oleh pekerja Unit Y di industri kayu X,
Kabupaten Lumajang. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan
desain cross sectional. Data karakteristik pekerja dan keluhan pernapasan diperoleh dari
kuesioner kepada 73 pekerja. Kadar debu total diukur pada tiga titik dalam Unit Y
menggunakan Haz Dust EPAM 5000. Data dianalisis menggunakan uji One Way Anova
dan Chi Square dengan α=0,05. Hasil diperoleh bahwa sebagian besar pekerja yang
mengalami keluhan pernapasan merupakan pekerja yang berusia < 25 tahun (67,1%),
memiliki masa kerja 1-3 tahun (49,3%), terpajan debu selama 4-8 jam (84,9%), dan
selalu menggunakan masker selama 8 jam/hari (84,9%). Hasil pengukuran kadar debu
total tertinggi terdapat di titik 2, dengan nilai maksimum sebesar 14,649 mg/m3 dan rerata
sebesar 6,007 mg/m3. Hasil pengukuran ini melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan
sebesar 5 mg/m3. Hasil uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan antara
penggunaan masker (p=0,014) dan kadar debu total (p=0,004) dengan keluhan
pernapasan. Perusahaan X disarankan untuk meningkatkan upaya pengendalian kadar
debu total terutama di titik 2 yang memiliki kadar debu tinggi dan menyediakan masker
yang sesuai dengan faktor risiko bahaya di tempat kerja.

Kata Kunci : karakteristik pekerja, kadar debu total, industri kayu, keluhan pernapasan

Abstract Wood dust is one of carcinogenic group 1 that can cause many respiratory
symptoms, cancers, and pulmonary function disorder. The objective of this study was to
analyze the association of workers’ characteristic and total suspended particulate with
respiratory symptoms among wood workers in wood industry X, Lumajang district. It was
an analytic study with cross sectional approach. Workers’ characteristics and respiratory
symptoms were obtained from 73 respondent’s questionnaires. Total suspended
particulate was measured by Haz Dust EPAM 5000 at three different areas in Unit Y.
Data were analyzed with One Way Anova and Chi Square (α=0,05). It showed that
respiratory symptoms were found by most workers aged < 25 years (67,1%), work period
1-3 years (49,3%), exposure duration 4-8 hours/day (84,9%), and using of mask for 8
hours/day (84,9%). The the highest concentration of total suspended particulate was at
area 2, which maximum consentration was 14,649 mg/m3 and the average was 6,007
mg/m3. It showed that total suspended particulate concentration at area 2 was over
threshold limit value. Chi square test showed that the using of mask (p=0,014) and total
suspended particulate (p=0,004) related to respiratory symptoms. It is suggested to wood
industry X to improve the air control especially at area 2 and to provide proper mask for
workers.

Key words : workers characteristic, total suspended particulate, wood industry,
respiratory symptoms
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PENDAHULUAN
Udara merupakan komponen

lingkungan yang memiliki peranan sangat
penting bagi kehidupan manusia. Proses
metabolisme dalam tubuh tidak akan dapat
berlangsung tanpa bantuan oksigen.
Selain oksigen, polutan lain yang terdapat
di udara dapat masuk ke dalam tubuh
bersama dengan mekanisme pernapasan.
Polutan tersebut masih dapat dinetralisasi
oleh tubuh bila berada dalam batas
kewajaran tertentu, namun bila sudah
melebihi ambang batas, proses netralisasi
akan terganggu. Oleh sebab itu, kualitas
udara perlu diperhatikan, sebab dapat
berpengaruh pada kesehatan manusia
baik secara langsung maupun tidak
langsung (Fitria, dkk., 2008).

Kualitas udara dipengaruhi oleh
banyak hal, salah satunya adalah polutan.
Polutan dapat berasal dari pembakaran,
pemanasan, kegiatan transportasi, dan
industri. Polutan tersebut sebagian akan
tertinggal di udara dan mempengaruhi
kualitas lingkungan di sekitarnya,
sedangkan sebagian lain akan terbawa
angin (Department for Environmental Food
& Rural Affairs, 2014)

Industri kayu merupakan salah satu
industri yang menghasilkan polutan berupa
debu. Debu adalah partikel padat yang
berasal dari pemecahan suatu bahan, baik
yang berasal dari kegiatan manusia
maupun proses alam (Mukono, 2003).
Debu kayu tersusun dari senyawa lignin,
holo-selulosa (selulosa dan hemi-
selulosa), dan senyawa karbohidrat dalam
jumlah yang rendah. Oleh sebab itu, debu
kayu digolongkan ke dalam debu organik
(Suma’mur, 2009).

Keberadaan debu di udara akan
mengakibatkan terjadinya pencemaran
udara. Pencemaran udara adalah
terdapatnya bahan, zat, atau komponen
lain di dalam udara yang menyebabkan
perubahan susunan udara (Wardhana,
2004). Dampak pencemaran udara ini
dapat terjadi pada berbagai aspek
kehidupan. Bagi atmosfer, pencemaran
udara akan menyebabkan terjadinya hujan
asam dan mempercepat pemanasan
global. Dari segi ekonomi, pencemaran
udara akan meningkatkan biaya
pemeliharaan alat dan bangunan serta
biaya perawatan penyakit akibat pajanan
polutan. Sedangkan dari segi kesehatan,
pencemaran udara akan memicu

timbulnya penyakit akut dan kronis
(Mukono, 2003).

Isu tentang kualitas udara dalam
ruang mulai mendapat perhatian publik
ketika sebuah studi yang dilakukan oleh
EPA pada tahun 1989 menyatakan bahwa
dampak polusi udara dalam ruang lebih
berat dari pada di luar ruangan. Polusi
udara dalam ruang dapat menurunkan
produktivitas kerja hingga $10 milyar.
Bahkan, kualitas udara yang buruk akan
memberikan dampak yang lebih ekstrim,
yaitu dapat menyebabkan kematian (EPA,
2012).

Debu kayu memiliki sifat kurang
reaktif tetapi dapat menyebabkan reaksi
alergik dan gangguan kesehatan pada
pekerja yang terpajan. Besarnya gangguan
kesehatan dipengaruhi oleh faktor ukuran
partikel debu, lama pajanan, dan faktor
individual (Mirza, 2010). Kadar debu di
lingkungan kerja juga dipengaruhi oleh
suhu dan kelembapan. Suhu yang terlalu
tinggi dapat meningkatkan penyebaran
debu di lingkungan kerja. Sedangkan
kelembapan yang tinggi merupakan
kondisi yang optimal bagi mikroorganisme
untuk dapat berkembang biak
(Sastrawijaya, 2009).

Risiko pekerja untuk mengalami
gangguan kesehatan akibat debu kayu
sebenarnya dapat dicegah. Menurut Mirza
(2010), beberapa upaya pencegahan yang
dapat dilakukan yaitu: 1) mengurangi debu
dan fume di udara, baik dengan cara
menggunakan exhaust ventilation,
memasang alat pengendali debu, atau
membersihkan ruang kerja secara rutin, 2)
menggunakan APD pada saat bekerja, 3)
menerapkan aturan jam kerja tidak boleh
melebihi 8 jam/hari, dan 4) menetapkan
nilai ambang batas. Nilai Ambang Batas
bagi industri kayu lunak sebagaimana
yang terdapat pada Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat
Kerja ditetapkan sebesar 5 mg/m3.

Nilai ambang batas adalah standar
faktor bahaya di tempat kerja sebagai
kadar/intensitas rerata tertimbang waktu
(time weighted average) yang dapat
diterima tenaga kerja tanpa
mengakibatkan penyakit atau gangguan
kesehatan pada pekerja dalam melakukan
pekerjaannya setiap hari dalam waktu
tidak lebih dari 8 jam/hari atau 40
jam/minggu. Selain bertujuan untuk
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melindungi pekerja, penetapan nilai
ambang batas dapat digunakan sebagai
pedoman dalam perencanaan proses
produksi dan teknologi pengendalian
bahaya yang terdapat di lingkungan kerja
serta membantu menegakkan diagnosis
penyakit akibat kerja (Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat
Kerja).

Pekerja yang terpajan debu memiliki
risiko untuk mengalami keluhan kesehatan
dan penyakit, baik penyakit infeksi maupun
non infeksi (kanker). Keluhan pernapasan
merupakan masalah kesehatan yang
paling banyak dijumpai dalam industri
kayu. Selain keluhan pernapasan, dampak
pajanan debu terhadap kesehatan yang
sering dilaporkan adalah dermatitis,
gangguan fungsi paru, dan beberapa jenis
kanker pada saluran pernapasan.
Mikroorganisme yang terdapat pada kayu
juga dapat menyebabkan terjadinya
keluhan dan gangguan kesehatan
(Irjayanti, dkk., 2012).

Keluhan pernapasan yang terjadi
dipengaruhi oleh ukuran debu. Debu yang
berukuran 5-10 mikron akan masuk ke
dalam saluran napas atas, 3-5 mikron
masuk ke dalam saluran napas tengah, 1-
3 mikron dapat mencapai pembuluh di
alveoli, 0,5-1 mikron akan menempel di
alveoli, dan debu yang berukuran 0,1-0,5
akan melayang di atas alveoli (Depkes,
2014). Berbagai keluhan seperti hidung
tersumbat, batuk, rinitis, dan asma juga
dapat dialami oleh pekerja di industri kayu
(Mirza, 2010).

Hasil penelitian Osman dan Pala
(2009) menyatakan bahwa debu yang
terhirup dapat menimbulkan keluhan
kesehatan seperti iritasi mata, nyeri
tenggorokan, dan rhinorhea. Keluhan yang
dialami dapat berkembang menjadi
gangguan fungsi paru bila pekerja terpajan
debu dalam waktu lama (Khumaidah,
2009). Debu kayu yang masuk ke dalam
saluran pernapasan menyebabkan
timbulnya reaksi pertahanan non spesifik
dan merangsang otot polos di sekitar jalan
napas. Keadaan ini menyebabkan
penyempitan saluran napas dan memicu
terjadinya penurunan fungsi paru. Hal ini
dapat terjadi apabila kadar debu di
lingkungan kerja melebihi nilai ambang
batas (Suryani, 2005).

Debu kayu termasuk dalam kategori
human carcinogen group 1, sebab debu ini
dapat menyebabkan kanker bila masuk ke
dalam saluran pernapasan. Di dalam
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011
tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika
dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, debu
kayu digolongkan sebagai bahan yang
diperkirakan/terbukti karsinogen bagi
manusia.

Industri X merupakan salah satu
perusahaan kayu lapis di Kabupaten
Lumajang. Industri ini terdiri dari beberapa
unit produksi, salah satunya adalah Unit Y
yang mengolah kayu log menjadi barecore.
Unit ini merupakan unit produksi yang
paling banyak menghasilkan sampah kayu.
Sampah yang dihasilkan terdiri dari
berbagai macam ukuran, mulai dari
potongan kayu hingga serbuk dan debu
yang berbentuk seperti tepung. Potongan
kayu akan dijual sedangkan sampah
berupa serbuk kayu akan masuk ke dalam
boiler dan diolah menjadi bahan bakar.
Sebagian serbuk kayu (debu) yang
berukuran kecil akan melayang bersama
partikel lain di udara, sedangkan debu
yang berukuran lebih besar akan jatuh ke
lantai. Dampak penyebaran debu ini akan
menjadi lebih parah pada saat suhu tinggi
karena debu akan menjadi lebih mudah
terurai.

Studi pendahuluan yang telah
dilakukan di Unit Y menunjukkan bahwa
area kerja merupakan tempat yang
berdebu dan berisiko untuk menimbulkan
keluhan pernapasan, namun masih
terdapat pekerja yang tidak menggunakan
masker. Oleh sebab itu tujuan dari
penelitian ini adalah menganalisis
hubungan antara karakteristik pekerja dan
kadar debu total dengan keluhan
pernapasan yang dialami oleh pekerja Unit
Y.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan

adalah observasional analitik dengan
desain cross sectional. Penelitian
dilakukan selama delapan bulan, dimulai
sejak bulan November 2013 hingga Juli
2014. Penelitian dilakukan pada Unit Y di
industri kayu X, Kabupaten Lumajang.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
karakteristik pekerja (usia, masa kerja,



4 Perspektif  jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 1, No. 1 Januari 2015: 1–12

lama pajanan, penggunaan masker) dan
kadar debu total. Sedangkan variabel
terikat adalah keluhan pernapasan.

Jumlah populasi dalam penelitian ini
adalah 301 pekerja Unit Y yang memenuhi
kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi
meliputi pekerja laki-laki yang berusia
minimal 18 tahun, bekerja pada shift pagi,
dan bersedia mengikuti penelitian.
Sedangkan kriteria eksklusi meliputi
pekerja outsourcing dan pekerja yang
memiliki riwayat penyakit pernapasan.
Perhitungan terhadap besar sampel
diperoleh hasil sebesar 73 orang. Sampel
diambil menggunakan metode simple
random sampling dengan bantuan daftar
absen pekerja sebagai kerangka sampling
dan tabel acak.

Pengukuran kadar debu total
dilakukan pada tiga titik di Unit Y secara
purposive. Penentuan titik pengukuran
dilakukan dengan pertimbangan bahwa
titik tersebut merupakan tempat yang
dekat dengan sumber hazard, banyak
pekerja beraktivitas, dan searah dengan
arah angin. Titik tersebut adalah bagian
penggergajian 1 (ripsaw), penggergajian 2
(double scissors), dan bagian non
penggergajian. Kadar debu total diukur
pada saat proses produksi berlangsung.

Data yang dikumpulkan berupa data
primer dan sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara, kuesioner,
dan pengukuran. Sedangkan data
sekunder yang dikumpulkan berupa profil
industri kayu X dan data pekerja Unit Y.
Data karakteristik dan keluhan pernapasan
pekerja diperoleh melalui kuesioner dan
wawancara. Data mengenai kadar debu
didapatkan dari hasil pengukuran debu
total (Total Suspended Particulate)
menggunakan EPAM 5000. Cara
pengukuran kadar debu total yaitu
meletakkan alat pada tengah ruangan
setinggi zona pernapasan pekerja atau
mesin. Pengukuran suhu dan kelembapan
menggunakan thermohigrometer juga
dilakukan sebagai data pendukung.

Data yang terkumpul dianalisis
secara univariat dan bivariat. Analisis
univariat bertujuan untuk mengetahui
distribusi karakteristik pekerja, keluhan
pernapasan, dan kadar debu total. Analisis
bivariat menggunakan uji One Way Anova
dan Chi Square (α = 0,05). One Way
Anova digunakan untuk mengetahui
perbedaan kadar debu di setiap titik
pengukuran. Chi Square test digunakan

untuk mengetahui hubungan antara dan
karakteristik pekerja dan kadar debu total
dengan keluhan pernapasan yang dialami
pekerja Unit Y.

Penelitian ini telah mendapat
persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian
Kesehatan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Airlangga dengan
nomor 259-KEPK. Sehingga, segala
bentuk perlakuan yang diterapkan kepada
responden tidak bertentangan dengan
etika dan norma yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Pekerja Unit Y

Karakteristik pekerja yang diamati
adalah usia, masa kerja, lama pajanan,
dan penggunaan masker.

Tabel 1.
Karakteristik Pekerja Unit Y

Karakteristik Pekerja n %
Usia

< 25 tahun
25-30 tahun
> 30 tahun

49
17
7

67,1
23,3
9,6

Masa Kerja
< 1 tahun
1-3 tahun
4-5 tahun
> 5 tahun

23
36
11
3

31,5
49,3
15,1
4,1

Lama Pajanan
< 4 jam
4-8 jam
> 8 jam

0
62
11

0
84,9
15,1

Penggunaan Masker
Selalu (8 jam/hari)
Kadang (< 8
jam/hari)
Tidak pernah

62
10

1

84,9
13,7

1,4
Jumlah 73 100

Responden yang berusia < 25 tahun
sebesar 67,1%, 25-30 tahun sebesar
23,3%, dan > 30 tahun sebesar 9,6%.
Responden yang memiliki masa kerja < 1
tahun sebesar 31,5%, masa kerja 1-3
tahun sebesar 49,3%, masa kerja 4-5
tahun sebesar 15,1%, dan masa kerja > 5
tahun sebesar 4,1%. Responden yang
terpajan selama 4-8 jam sebesar 84,9%,
terpajan selama > 8 jam sebesar 15,1%,
dan tidak ada responden yang terpajan
selama < 4 jam. Sedangkan jumlah
responden yang selalu menggunakan
masker (8 jam/hari) pada saat bekerja
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sebesar 84,9%, responden yang kadang
menggunakan masker (< 8 jam/hari)
sebesar 13,7%, dan responden yang tidak
pernah menggunakan masker sebesar
1,4%.

Responden yang bekerja lebih dari 8
jam/hari merupakan pekerja lembur yang
bekerja selama 9 jam/hari. Pekerja Unit Y
rata-rata bekerja selama 8 jam/hari dengan
6 hari kerja, sehingga bila diakumulasikan
maka jumlah jam kerja di Unit Y adalah 48
jam/minggu. Jam kerja yang melebihi 8
jam/hari ini tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang menyatakan bahwa waktu bekerja
tidak boleh melebihi 8 jam/hari atau 40
jam/minggu.

Jenis masker yang paling banyak
digunakan oleh pekerja Unit Y adalah
masker yang terbuat dari bahan kain/kaos
dan masker sekali pakai. Masker jenis ini
tidak menjamin dapat mencegah debu
yang berukuran kecil untuk masuk ke
dalam saluran pernapasan pekerja. Hasil
ini sesuai dengan penelitian Wulandari,
dkk. (2013) yang menyatakan bahwa
sebagian besar pekerja menggunakan
masker yang terbuat dari kain atau kaos
yang mereka gunakan setiap hari.

Keluhan Pernapasan yang Dialami
Pekerja Unit Y

Hasil identifikasi keluhan
pernapasan yang dialami oleh pekerja Unit
Y menunjukkan bahwa responden yang
mengalami keluhan pernapasan sebesar
87,67%, sedangkan pekerja yang tidak
mengalami keluhan pernapasan sebesar
12,33%.

Tabel 2.
Keluhan Pernapasan Pekerja Unit Y
Keluhan

Pernapasan n %

Ya 64 87,67
Tidak 9 12,33

Jumlah 73 100

Sebagian besar responden Unit Y
mengalami keluhan pernapasan. Jenis
keluhan pernapasan yang dialami oleh
responden adalah batuk, hidung
tersumbat, nyeri tenggorokan, napas
pendek, dan sulit bernapas.

Tabel 3.
Jenis Keluhan Pernapasan yang Dialami

Pekerja Unit Y

Keluhan
Pernapasan n %

Batuk
Ya
Tidak

51
22

69,9
30,1

Hidung
Tersumbat

Ya
Tidak

51
22

69,9
30,1

Nyeri
Tenggorokan

Ya
Tidak

38
35

52,1
47,9

Napas Pendek
Ya
Tidak

14
59

19,2
80,8

Sulit Bernapas
Ya
Tidak

20
53

27,4
72,6

Jumlah 73 100

Responden yang mengalami
keluhan batuk dan hidung tersumbat
sebesar 69,9%, nyeri tenggorokan sebesar
52,1%, napas pendek sebesar 19,2%, dan
sulit bernapas sebesar 27,4%. Batuk dan
hidung tersumbat merupakan keluhan
yang paling banyak dirasakan oleh
pekerja.

Keluhan pernapasan yang dialami
oleh pekerja merupakan bentuk dari reaksi
pertahanan tubuh dalam membersihkan
partikel asing yang masuk. Keluhan yang
timbul biasanya merupakan suatu awalan
terjadinya penyakit pada saluran
pernapasan. Bila pekerja terpajan dalam
waktu yang lama, keluhan yang terjadi
dapat menjadi lebih berat. Dalam
perjalanannya, keluhan ini dapat berujung
pada kegagalan pernapasan dan bahkan
kematian (Depkes, 2009).

Kadar Debu Total di dalam Unit Y
Keluhan pernapasan pada pekerja

Unit Y dapat disebabkan oleh kadar debu
total di lingkungan kerja. Pengukuran
kadar debu total dilakukan secara sesaat
selama 30 menit pada tiga titik yang
berbeda di dalam Unit Y.
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Tabel 4.
Hasil Pengukuran Kualitas Udara di Unit Y

Parameter Titik 1 Titik 2 Titik 3 NAB
Kadar debu total maksimum
(mg/m3)

7,191 14,649 0,913 5*

Kadar debu total minimum
(mg/m3)

0,127 0,655 0,234 5*

Rerata debu total (TWA) 1,192 6,007 0,417 5*
Suhu (oC) 32,6 34,6 34,4 18 – 30**
Kelembapan (%) 64 63 59 65 – 95**
Keterangan
* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas

Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
*** Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

Kadar debu total maksimum di titik
1, 2, dan 3 secara berurutan yaitu 7,191
mg/m3, 14,649 mg/m3, dan 0,913 mg/m3.
Kadar debu total minimum di titik 1, 2, dan
3 secara berurutan yaitu 0,127 mg/m3,
0,655 mg/m3, dan 0,234 mg/m3.
Sedangkan hasil pengukuran terhadap
nilai rerata debu total di titik 1, 2, dan 3
secara berurutan yaitu 1,192 mg/m3, 6,007
mg/m3, dan 0,417 mg/m3. Pengukuran
kadar debu total di Unit Y menunjukkan
bahwa kadar debu total maksimum, kadar
debu total minimum, dan rerata debu total
tertinggi terdapat pada titik 2. Menurut
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13
Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat
Kerja, kadar debu total maksimum dan
rerata debu total di titik 2 melebihi ambang
batas yang telah ditetapkan sebesar 5
mg/m3. Pada titik 1, nilai yang melebihi
ambang batas adalah kadar debu total
maksimum, sedangkan pada titik 3 semua
nilai berada di bawah ambang batas.

Hasil pengukuran menunjukkan
kadar debu total di bagian penggergajian
(titik 1 dan 2) lebih tinggi dari pada kadar
debu total di bagian non penggergajian
(titik 3). Pengendalian kualitas udara di
Unit Y harus lebih ditingkatkan, terutama
terhadap kadar debu total di titik yang
melebihi ambang batas, yaitu titik 1 dan 2.
National Institute of Occupational Health
and Safety (NIOSH) menyarankan agar
konsentrasi debu kayu di sekitar industri
kayu tidak lebih dari 1 mg/m3 selama 8 jam
kerja (Suryani, 2005).

Pengukuran kadar debu total selain
dapat mengetahui nilai maksimum,
minimum, dan rerata (time weighted

average) dapat pula digunakan untuk
mengetahui fluktuasi dari pengukuran
kadar debu total yang dilakukan selama
waktu tertentu. Untuk mengetahui fluktuasi
debu, dilakukan pencatatan kadar debu
total setiap 10 menit. Selanjutnya, uji beda
menggunakan One Way Anova digunakan
untuk mengetahui perbedaan kadar debu
total di setiap titik pengukuran.

Tabel 5.
Hasil Pengukuran Kadar Debu di Unit Y

Setiap 10 Menit (dalam mg/m3)
Waktu Titik 1 Titik 2 Titik 3

Menit ke
10

0,437 5,489 0,452

Menit ke
20

6,620 10,587 0,640

Menit ke
30

2,311 6,754 0,865

Hasil uji beda antara kadar debu di
setiap titik menggunakan One Way Anova
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
antara kadar debu total di titik 2 dan titik 3
(p-value = 0,012) pada taraf CI 95%.
Sedangkan kadar debu total di titik 1 dan 2
serta titik 1 dan 3 tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan.

Pencatatan kadar debu total setiap
10 menit sekali dapat digambarkan ke
dalam bentuk grafik. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui nilai yang lebih sering
berada di puncak (peak) grafik. Bila nilai
yang melebihi NAB lebih sering berada di
puncak, maka kadar debu total di Unit Y
tergolong tinggi. Dengan demikian,
pencatatan kadar debu total setiap 10
menit dapat menunjukkan kecenderungan
dari nilai debu yang diukur.
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Gambar 1. Fluktuasi Kadar Debu Total pada Titik 1, 2, dan 3 di Unit Y Setiap 10 Menit

Pengukuran suhu dan kelembapan
dilakukan sebagai data penunjang kadar
debu di Unit Y. Suhu yang terdapat pada
titik 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah
32,6oC, 34,6oC, dan 34,4oC. Hasil ini
melebihi nilai ambang batas sesuai yang
ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor
1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Perkantoran dan Industri. Sedangan hasil
pengukuran terhadap kelembapan di
ketiga titik tergolong rendah karena berada
di bawah nilai kelembapan ideal  sesuai
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Perkantoran dan Industri.

Suhu dan kelembapan merupakan
faktor yang membentuk cuaca kerja, selain
faktor kecepatan angin dan suhu radiasi.
Dua faktor ini turut mempengaruhi
kenyamanan tenaga kerja saat berada di
lingkungan kerja (Suma’mur, 2009). Suhu
yang tinggi akan mempercepat terjadinya
perubahan kadar gas atau polutan di
udara. Semakin tinggi suhu udara, maka
partikel akan menjadi semakin kering dan
ringan. Suhu yang tinggi juga
menyebabkan partikel lebih reaktif dan
dapat bertahan lebih lama di udara.
Sedangkan suhu yang rendah dapat
mengganggu kenyamanan dalam bekerja
(Salisa, 2011).

Kelembapan berkaitan dengan
jumlah uap air yang terdapat di udara.

Semakin tinggi uap air di udara maka nilai
kelembapan akan semakin tinggi. Nilai
kelembapan yang tinggi membuat polutan
semakin mudah untuk bereaksi dengan air
sehingga berat jenis polutan akan
meningkat. Kelembapan yang tinggi
merupakan  kondisi yang ideal bagi
kapang dan mikroorganisme lainnya untuk
berkembang biak. Sedangkan kelembapan
yang terlalu rendah dapat mempengaruhi
terjadinya berbagai gangguan seperti iritasi
membran mukosa, mata kering, dan sinus
(Fitria, dkk., 2008).

Suhu di Unit Y tergolong cukup
tinggi dan nilai kelembapannya rendah.
Kondisi ini dapat mempercepat
pertumbuhan bakteri endotoksin yang
terdapat pada kayu. Endotoksin
merupakan racun yang dihasilkan oleh
bakteri gram negatif. Biasanya,
keberadaan endotoksin mengindikasikan
adanya mould atau fungi (Rongo, et al.,
2004). Fungi dapat ditemukan di semua
tempat yang terdapat bahan organik,
seperti kayu, kulit, gabus, rambut, dan lain
sebagainya. Pada umumnya, fungi tumbuh
dengan baik pada suhu 20oC – 35oC
dengan kelembapan 70% atau lebih (Fitria,
dkk., 2008).

Hubungan antara Karakteristik Pekerja
dengan Keluhan Pernapasan

Tabulasi silang antara karakteristik
pekerja dengan keluhan pernapasan
digunakan untuk mengetahui hubungan
antara kedua variabel tersebut.
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Tabel 7.
Hubungan antara Karakteristik Pekerja dengan Keluhan Pernapasan

Karakteristik Pekerja Keluhan Pernapasan p-valueYa % Tidak %
Usia

< 25 tahun
25-30 tahun
> 30 tahun

42
16
6

65,6
25,0
9,4

7
1
1

77,8
11,1
11,1

0,653

Masa Kerja
< 1 tahun
1-3 tahun
4-5 tahun
> 5 tahun

22
31
8
3

34,4
48,4
12,5
4,7

1
5
3
0

11,1
55,6
33,3

0

0,248

Lama Pajanan
< 4 jam
4-8 jam
> 8 jam

0
55
9

0
85,9
14,1

0
7
2

0
77,8
22,2

0,522

Penggunaan Masker
Selalu (8 jam/hari)
Kadang (< 8 jam/hari)
Tidak pernah

54
10
0

84,4
15,6

0

8
0
1

88,9
0

11,1

0,014

Responden yang berusia < 25 tahun
dan mengalami keluhan pernapasan
sebesar 65,6%. Responden yang berusia
25-30 tahun dan mengalami keluhan
pernapasan sebesar 25,0%, dan
responden yang berusia > 30 tahun dan
mengalami keluhan pernapasan sebesar
9,4%. Hasil uji Chi Square menunjukkan
tidak terdapat antara usia dengan keluhan
pernapasan (p-value = 0,653).

Keluhan pernapasan lebih banyak
dialami oleh responden yang berusia < 25
tahun. Hasil ini dikuatkan oleh penelitian
Sholihah, dkk. (2008) yang menyatakan
bahwa pekerja berusia 15-30 tahun lebih
banyak yang mengalami keluhan
pernapasan. Hasil ini tidak sesuai dengan
teori yang menyatakan bahwa semakin tua
usia seseorang maka risiko untuk
mengalami penyakit semakin besar. Hal ini
berhubungan dengan kemampuan organ
tubuh yang mengalami penurunan seiring
dengan peningkatan usia (Irjayanti, dkk.,
2012).

Responden yang memiliki masa
kerja < 1 tahun dan mengalami keluhan
pernapasan sebesar 34,4%, masa kerja 1-
3 tahun dan mengalami keluhan
pernapasan sebesar 48,4%, masa kerja 4-
5 tahun dan mengalami keluhan
pernapasan sebesar 12,5%, dan masa
kerja > 5 tahun dan mengalami keluhan
pernapasan sebesar 4,7%. Hasil uji Chi
Square menunjukkan tidak ada hubungan

antara masa kerja dengan keluhan
pernapasan (p-value = 0,248).

Masa kerja merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi terjadinya
keluhan dan beberapa penyakit terkait
saluran pernapasan, antara lain kanker
paru dan PPOK. Masa kerja merupakan
faktor risiko terjadinya PPOK, terutama
bagi pekerja di industri yang berdebu
dengan masa kerja lebih dari 5 tahun
(Khumaidah, 2009). Tidak adanya
hubungan antara masa kerja dengan
keluhan pernapasan kemungkinan
disebabkan karena mayoritas responden
penelitian memiliki masa kerja yang relatif
singkat.

Responden yang bekerja selama 4-
8 jam/hari dan memiliki keluhan
pernapasan sebesar 85,9%, sedangkan
responden yang bekerja selama > 8
jam/hari dan mengalami keluhan
pernapasan sebesar 14,1%. Hasil uji Chi
Square menunjukkan tidak ada hubungan
antara lama pajanan dengan keluhan
pernapasan (p-value = 0,522).

Lama pajanan tidak berhubungan
dengan keluhan pernapasan disebabkan
karena terjadinya keluhan pernapasan
tidak hanya dipengaruhi oleh lama
pajanan, namun faktor seperti konsentrasi
debu dan kerentanan individu juga
berpengaruh. Selain itu, dosis pajanan
yang berbeda antara pekerja satu dengan
yang lain juga mempengaruhi terjadi
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keluhan pernapasan Semakin lama waktu
kerja seseorang, maka semakin lama pula
ia berada di lingkungan kerja dan terpajan
debu kayu. Hal ini akan berakibat pada
semakin besarnya risiko seseorang untuk
mengalami gangguan pernapasan,
meskipun kadar debu masih di bawah
ambang batas (Suryani, 2005).

Responden yang selalu
menggunakan masker (8 jam/hari) dan
mengalami keluhan pernapasan sebesar
84,4%, responden yang kadang
menggunakan masker (< 8 jam/hari) dan
mengalami keluhan pernapasan sebesar
15,6%, dan responden yang tidak pernah
menggunakan masker dan tidak
mengalami keluhan pernapasan sebesar
11,1 %. Hasil uji Chi Square menunjukkan
adanya hubungan yang signifikan antara
penggunaan masker dengan keluhan
pernapasan (p-value = 0,014).

Alat pelindung diri (pernapasan)
wajib digunakan oleh semua pekerja di
industri yang menghasilkan debu dalam
proses produksinya. Jenis alat pelindung
diri yang banyak digunakan oleh pekerja
Unit Y adalah masker yang terbuat dari
kain/kaos dan masker sekali pakai.
Penggunaan masker jenis ini tidak
menjamin dapat melindungi pekerja dari
kemungkinan menghirup debu dan partikel
yang berukuran kecil. Jenis alat pelindung
pernapasan yang dapat digunakan oleh
pekerja industri kayu antara lain respirator,

katrit, dan kanister (Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8
Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri).

Kewajiban menggunakan masker
merupakan salah satu upaya perusahaan
dalam melindungi pekerja dari pajanan
debu. Jenis masker yang digunakan harus
sesuai dengan potensi bahaya dan faktor
risiko yang ada di lingkungan kerja. Sebab,
tingkat proteksi dari masker dipengaruhi
oleh faktor jenis debu, jenis masker, dan
kemampuan masker dalam menyaring
debu. Hasil penelitian Salisa (2011)
menyatakan bahwa baik pekerja yang
menggunakan masker atau tidak sama-
sama dapat mengalami keluhan
pernapasan. Oleh sebab itu, penggunaan
masker yang sesuai menjadi hal penting
dalam upaya pencegahan penyakit akibat
debu kerja.

Hubungan antara Kadar Debu Total
dengan Keluhan Pernapasan

Tabulasi silang antara kadar debu
total maksimum dengan keluhan
pernapasan digunakan untuk mengetahui
hubungan antara kedua variabel tersebut.
Kdar debu total maksimum yang
memenuhi NAB terdapat pada titik 3,
sedangkan titik 1 dan 2 termasuk dalam
lingkungan kerja dengan kadar debu total
maksimum yang tidak memenuhi NAB.

Tabel 8.
Hubungan antara Kadar Debu Total dengan Keluhan Pernapasan

pada Pekerja Unit Y

Kadar Debu Total Keluhan Pernapasan Jumlah p-valueYa % Tidak %
Tidak Memenuhi NAB
(> 5 mg/m3)
Memenuhi NAB
(≤ 5 mg/m3)

58

6

90,6

9,4

5

4

55,6

44,4

63

10 0,004

Jumlah 64 100 9 100 73

Responden yang bekerja di
lingkungan dengan kadar debu total
maksimum yang tidak memenuhi NAB dan
mengalami keluhan pernapasan sebesar
90,6%, sedangkan responden yang
bekerja di lingkungan dengan kadar debu
total maksimum yang memenuhi NAB dan
mengalami keluhan pernapasan sebesar
9,4%. Responden yang bekerja di
lingkungan dengan kadar debu total
maksimum tidak memenuhi NAB  dan tidak
mengalami keluhan pernapasan sebesar

55,6%, sedangkan responden yang
bekerja di lingkungan dengan kadar debu
total maksimum memenuhi NAB dan tidak
mengalami keluhan pernapasan sebesar
44,4%. Hasil uji Chi Square menunjukkan
adanya hubungan yang signifikan antara
kadar debu total dengan keluhan
pernapasan yang dialami oleh pekerja Unit
Y (p-value = 0,004).

Debu yang masuk ke dalam saluran
napas akan menyebabkan terjadinya
reaksi pertahanan non spesifik seperti
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gangguan mukosilier dan fagositosis oleh
makrofag. Sistem mukosilier yang
terganggu akan menyebabkan produksi
lendir bertambah. Bila lendir yang
dihasilkan semakin banyak atau
mekanisme pengeluaran lendir tidak lancar
akan mengakibatkan terjadinya obstruksi
saluran napas. Hal ini biasanya terjadi bila
debu melebihi ambang batas (Suryani,
2005).

Beberapa penelitian yang dilakukan
di Eropa menyebutkan bahwa debu kayu
merupakan faktor risiko terjadinya
berbagai penyakit dan keluhan seperti
batuk dan hidung tersumbat (Mirza, 2010),
bronkitis (Jacobsen, et al., 2008),
gangguan fungsi paru (Suryani, 2005),
kanker laringeal (Ramroth, et al., 2008),
dan kanker nasofaring (IIAC, 2007).
Penelitian yang dilakukan oleh
Sripaiboonkij (2009) di Thailand diperoleh
hasil bahwa terdapat hubungan dosis-
respon antara kadar debu kayu dengan
kejadian mengi dan asma.

Penelitian sejenis yang dilakukan
oleh Boskabady, et al (2010) menunjukkan
bahwa debu kayu merupakan iritan utama
yang menyebabkan terjadinya keluhan
pernapasan pada pekerja. Pajanan uap
lem atau pelarut lain yang digunakan
dalam proses produksi akan meningkatkan
risiko pekerja untuk mengalami keluhan
pernapasan. Selain itu, kayu yang
mengandung mikroorganisme termasuk
jamur dapat mempengaruhi kesehatan
pekerja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Triatmo dkk., (2006) menunjukkan bahwa
pekerja yang terpajan oleh debu kayu
dengan konsentrasi > 1 mg/m3 berisiko
untuk mengalami gangguan fungsi paru 14
kali lebih besar dibandingkan dengan
pekerja yang terpajan debu kayu dengan
konsentrasi < 1 mg/m3. Gangguan fungsi
paru yang terjadi dapat berupa restriksi,
obstruksi, maupun kombinasi keduanya
(mixed). Gangguan ini dapat diketahui dari
hasil pemeriksaan fungsi paru
menggunakan spirometer. Dari hasil
pemeriksaan tersebut, pekerja yang positif
mengalami gangguan fungsi paru
ditunjukkan dengan penurunan persentase
FEV1/FVC (Yunus, 2006).

KESIMPULAN DAN SARAN

Responden di Unit Y sebagian besar
berusia < 25 tahun, memiliki masa kerja 1-

3 tahun, terpajan debu selama 4-8 jam,
dan selalu menggunakan masker (8
jam/hari) saat bekerja. Jenis keluhan yang
paling banyak dialami oleh responden
adalah batuk dan hidung tersumbat. Kadar
debu total maksimum di titik 1 dan titik 2
melebihi nilai ambang batas, dan rerata
kadar debu total di titik 2 melebihi nilai
ambang batas.

Penggunaan masker selama 8
jam/hari dan kadar debu total berhubungan
dengan keluhan pernapasan yang terjadi
pada pekerja Unit Y. Jenis masker yang
banyak digunakan oleh pekerja adalah
masker kain/kaos dan masker sekali pakai.

Kadar debu total di Unit Y secara
umum perlu mendapat perhatian sebab
kadar debu total di titik 1 dan 2 masih
belum memenuhi nilai ambang batas.
Industri kayu X disarankan untuk
meningkatkan upaya pengendalian kadar
debu total di Unit Y, khususnya di titik yang
memiliki kadar debu total tinggi.
Penggunaan alat pelindung pernapasan
yang sesuai dengan faktor risiko bahaya
sebaiknya dilakukan untuk meminimalkan
pajanan debu kayu yang terdapat di Unit
Y. Hal ini bertujuan untuk melindungi
pekerja dari penyakit akibat kerja (PAK).
Pemeriksaan fungsi paru sebagai upaya
deteksi dini dari penyakit paru obstruktif
kronis (PPOK) dapat dilakukan sebab
banyak responden Unit Y yang mengalami
keluhan pernapasan. Penelitian lebih lanjut
terkait kualitas udara di dalam Unit Y
sangat disarankan untuk dilakukan.
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