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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Sumber alamiah dari sulfur adalah gunung berapi, pembusukan bahan organik 

oleh mikroba dan reduksi sulfat secara biologis. Gas sulfur yang ada di atmosfer 

menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan kenaikan sekresi mucous (Mulia, 

2005). Gas ini menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Manusia yang 

terpapar sulfur dalam jangka waktu lama akan mengalami gangguan yang berupa 

infeksi pernapasan, mata, saraf, kulit, kardiovaskular, metabolisme, reproduksi, dan 

kematian (ATSDR, 2006). 

Gas sulfur yang dihirup pada konsentrasi lebih dari 500 ppm dapat 

menyebabkan hilangnya kesadaran dan mungkin kematian. Hal ini disebabkan karena 

sulfur menghambat enzim cytochrome oxidase sebagai penghasil oksigen. Metabolisme 

anaerobik menyebabkan akumulasi asam laktat yang mendorong ketidakseimbangan 

asam-basa. Sistem jaringan saraf berhubungan dengan jantung yang peka sekali 

kepada gangguan metabolism oksidasi, dan terhentinya saluran nafas sehingga terjadi 

kematian (U.S. EPA, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhambani & Singh (1991) dalam WHO (2006) 

menyimpulkan bahwa dengan menghirup 2,8 – 14 mg/m3 gas H2S dalam waktu 16-

30 menit tidak mempengaruhi fungsi paru yang sehat pada pria dan wanita. Begitu 

juga dengan Drimal et al. (2010) menyatakan bahwa paparan gas sulfur tingkat rendah 

dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan risiko inflamasi saluran 

pernapasan dan patologis gejala saluran pernapasan. 
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Gas sulfur yang terhirup akan menembus hidung dan tenggorokan dengan 

konsentrasi rendah 1/1 juta ppm selama 1-6 jam akan menyebabkan iritasi yang kuat 

pada sistem pernapasan dan menyebabkan penurunan fungsi paru reversible. Pada 

konsentrasi rendah 5 ppm dengan lama paparan 10-30 menit akan menyebabkan 

bronkokonstriksi. Sedangkan terpapar sulfur dalam jangka waktu lama dengan 

konsentrasi 5 ppm akan menyebabkan gangguan paru permanen karena episode 

berulang dari bronkokonstriksi sehingga terjadi bronkitis kronis, asma, emfisema dan 

penurunan fungsi paru (Badenhorst, 2007).  

Di Banyuwangi Jawa Timur, terdapat Gunung Ijen yang mempunyai kawah 

yang sangat besar bernama Kawah Ijen. Sejak tahun 1978 sampai sekarang dan saat 

ini telah berkembang industri tambang belerang. Belerang-belerang tersebut 

dihasilkan dari pusat kawah danau dan dikelola oleh PT. Candi Ngrimbi yang terletak 

di Desa Tamansari, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. PT. Candi Ngrimbi 

memperkerjakan sebanyak 280 penambang yang bertugas mengambil dan 

mengangkat belerang. Pekerjaan tersebut dilakukan dari pagi hingga siang hari yang 

kebanyakan usia pekerja di atas 40 tahun.  

 Dari hasil studi pendahuluan dengan wawancara dan observasi kepada para 

penambang belerang di PT. Candi Ngrimbi, para penambang mengambil belerang di 

pusat kawah danau. Dari kawah tersebut keluar asap belerang yang tebal dan gas 

tersebut terhirup oleh para penambang. Para penambang tidak menggunakan alat 

pelindung diri sesuai dengan standart, melainkan hanya menggunakan baju yang 

diikatkan di kepala untuk menutupi mulut dan hidung. Penambangan yang dilakukan 

setiap hari mengakibatkan kumpulan serbuk-serbuk belerang menempel di area 

hidung pekerja. Keluhan yang sering dikeluhkan adalah batuk-batuk dan beberapa 
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mengeluh sesak nafas. Namun penambang tidak memeriksakan keluhan tersebut ke 

dokter karena hanya dianggap sebagai batuk dan sesak biasa. 

 Health and Safety Executive (HSE) sebagai health surveillance atau pengawasan 

kesehatan yang termasuk dalam konsep Occupational Health Nursing (OHN) adalah 

untuk mendeteksi tanda-tanda awal resiko kesehatan pekerja yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang terpapar dari resiko kesehatan. Resiko kesehatan pekerja bisa 

disebabkan dari bahaya fisik, kimia, biologi, psikososial, dan ergonomi. Gas sulfur 

adalah resiko kesehatan dari bahaya kimia. Bahaya terpapar gas tersebut secara 

berulang-ulang dan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi kesehatan pekerja. 

Pekerja tersebut akan mengalami sesak nafas atau asma dan gangguan sistem 

pernapasan (John dan Sons, 2008). Menurut Cynthia (2008) bahaya dalam bekerja 

dapat dikendalikan. Pengendalian dengan menerapkan sistem yang aman dari 

pekerjaan, misalnya pekerjaan dapat dilakukan dalam berbagai cara yang lebih aman; 

menyaring gas pada konsentrasi rendah dan penggunaan alat pelindung diri (APD) 

atau pakaian; sarung tangan, celemek, perlindungan pernapasan, pelindung mata yang 

memadai untuk memberikan perlindungan dan melakukan skrinning kesehatan. 

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti merasa perlu melakukan penelitian 

untuk menganalisa adanya hubungan antara paparan sulfur dengan gangguan sistem 

pernapasan pada penambang belerang di PT. Candi Ngrimbi, Banyuwangi. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah hubungan antara paparan sulfur dengan gangguan sistem 

pernapasan pada penambang belerang di PT. Candi Ngrimbi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara paparan sulfur dengan gangguan sistem 

pernapasan pada penambang belerang di PT. Candi Ngrimbi. 

 
1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik usia, lama bekerja, dan paparan 

sulfur pada penambang belerang di PT. Candi Ngrimbi. 

2. Mengidentifikasi gangguan sistem pernapasan pada penambang 

belerang di PT. Candi Ngrimbi. 

3. Menganalisa hubungan antara paparan sulfur dengan gangguan 

sistem pernapasan pada penambang belerang di PT. Candi 

Ngrimbi. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan mendapatkan manfaat untuk : 

1.4.1 Bagi Penulis 

Memperdalam wawasan dan pengetahuan tentang bahaya gas sulfur 

terhadap gangguan sistem pernapasan dan dapat memberikan ilmu 

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam 

mengidentifikasi bahaya sehingga mampu menentukan jenis APD 

yang sesuai dengan potensi bahaya tersebut. 

1.4.2 Bagi Instansi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi tentang 

pencegahan kerja dan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 
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meningkatkan penerapan Alat Pelindung Diri kepada pengelola 

perusahaan. 

 
1.5 Keaslian Penelitian 

 Amaral & Rodrigues (2007), yaitu “Chronic Exposure To Volcanic 

Environments And Chronic Bronchitis Incidence In The Azores, Portugal”. Penelitian 

ini menggunakan rancangan kohort retrospektif dengan dua lokasi yang 

berbeda di Portugal. Subyek yang diteliti adalah masyarakat yang terkena 

aktivitas vulkanik dan tidak terkena aktivitas vulkanik. Dari hasil penelitian ini 

didapatkan populasi yang tinggal di daerah dengan aktivitas vulkanik juga 

beresiko menderita bronkitis kronik jika dibandingkan dengan populasi yang 

tinggal di daerah tanpa aktivitas vulkanik. Populasi laki-laki yang tinggal di 

daerah dengan aktivitas vulkanik beresiko hampir 4 kali dan perempuan 

hampir 11 kali menderita bronkitis kronik. 

 Sianipar (2009), yaitu “Analisis Risiko Paparan Hidrogen Sulfida pada 

Masyarakat Sekitar TPA Sampah Terjun Kecamatan Medan Marelan”. 

Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang. Subyek yang diteliti 

adalah masyarakat sekitar TPA yang terpapar H2S. 

 


