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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, Indonesia ditantang untuk memasuki perdagangan 

bebas sehingga jumlah tenaga kerja yang berkiprah di sektor industri akan 

bertambah sejalan dengan pertambahan industri. Perkembangan industri yang 

pesat dapat meningkatkan taraf hidup, tetapi juga dapat menimbulkan dampak 

negatif yakni terhadap kesehatan para pekerja dan masyarakat di sekitar daerah 

perindustrian (Wardhana, 2001). 

Hal ini disebabkan pencemaran udara akibat proses pengolahan atau hasil 

industri tersebut.Hasil industri yang dapat mencemari udara antara lain debu batu 

bara, semen, kapas, asbes, zat-zat kimia, gas beracun, debu pada penggilingan 

padi (debu organik) dan lain-lain.Menurut data dari Biro Pusat Statistik tahun 

2009, sektor industri padi menyumbang 21 % dari seluruh polusi industri yang 

terjadi di Indonesia. Salah satu industri yang mendukung pemenuhan swasembada 

pangan adalah industri penggilingan padi(BPS, 2010). 

Pada proses penggilingan padi terdapat faktor bahaya yang dapat 

mengganggu kesehatan tenaga kerja, berupa paparan debu padi, asap mesin 

penggiling padi, dan paparan panas. Debu dapat menyebabkan gangguan pada 

paru (Depkes RI, 2003). 

Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbondioksida (CO2) dan uap 

air (H2O).Didalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan 

karbondioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap 
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karbondioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. 

Di paru-paru karbondioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-

paru melalui hidung.Debu padi yang terhirup oleh tenaga kerja dapat 

menimbulkan gangguan pada paru. Gangguan tersebut dapat berupa kelainan paru 

obstruktif maupun restriktif(Wardhana, 2001). Kondisi ini 

ditandaidenganpenurunan fungsi paru berupa kelainan fungsi ventilasi, 

yaitupenurunan rata-rataForced Vital Capacity(FVC) dan Forced Expiratory 

Volumedetik pertama(FEV1) yang bermakna diikuti gangguan fungsi oksigenasi 

(Kennedy, 1996). 

Akibat metaplasia jaringan paru-paru juga dapat berpengaruh terhadap 

penurunan  produktivitas dan kualitas kerja. Debu yang menyebabkan penyakit 

paru pada tenaga kerja disebut dengan penyakit paru akibat kerja oleh karena 

pekerjaan atau faktor lingkungan kerja. Penyakit demikian sering disebut juga 

penyakit buatan manusia, oleh karena timbulnya disebabkan oleh adanya 

pekerjaan(Depkes RI, 2003). 

Menurut Suma’mur (1994), bahwa pemaparan kadar debu padi 

dalamwaktu yang lama, paling sedikit berkisar 4 sampai 5 tahun, maka dicurigai 

debu padi yang dihirup itu akan dapat menyebabkan terjadinya fibrosis paru-paru 

yang disebabkan oleh karena penimbunan debu diparu-paru. Masa inkubasi ini 

akan lebih pendek atau gejala akan segera tampak apabila konsentrasi debu di 

udara cukup tinggi (>0,15 mg/m
3
/8 jam) dan terhisap ke paru-paru dalam jumlah 

banyak (Ikhsan, 2009). 
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Penelitian ini dilakukan di industri penggilingan padi yang berada di Desa 

Widoro-Sukorame, kabupaten Trenggalek, provinsi Jawa Timuryang merupakan 

salahsatuindustripenggilinganpaditerbesardiTrenggalek. 

Hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan pada 40 tenaga kerja 

industri penggilingan padi Widoro-Sukorame sekitar 55% pekerja mengalami 

keluhan berupa sesak napas, sakit dada, batuk, dan tenggorokkan sakit. Pekerja 

yang mengalami keluhan tersebut sebagian besar bekerja pada penggilingan. Para 

tenaga kerja yang bekerja 8 jam/hari (07.00-16.00 WIB) dan istirahat pada pukul 

09.00-09.15 WIB dan 12.00-12.15 WIB tersebut mayoritas menghirup debu dari 

biji padi hasil penggilingan. Pada kenyataannya sebagian besar pekerja masih 

belum menyadari pentingnya penggunaan masker. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu diadakannya sebuah 

penelitian pada tenaga kerja industri penggilingan padi tersebut. Peneliti 

mempunyai keinginan untuk mengetahuihubungan antara paparan debu  dengan 

gangguanfaal paru tenaga kerja di industri penggilingan padiDesa Widoro-

Sukorame, kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. 

1.2. Rumusan Masalah  

 Adakah hubungan antara paparan debu padi dengan gangguanfaal paru 

tenaga kerja di industri penggilingan padi Widoro-Sukorame, Trenggalek? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

 Mengetahui hubungan antara paparan debu padi dengan gangguan 

faal paru tenaga kerja di penggilingan padi Widoro-Sukorame, Trenggalek. 

1.3.2. Tujuan khusus 
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1. Mengetahui distribusi frekuensi usia, lama kerja, kebiasaan 

merokok, paparan debu padi dan perubahan faal parutenaga kerja di 

industri penggilingan padi Widoro-Sukorame, Trenggalek. 

2. Mengetahuidistribusi frekuensi antara paparan debu padi terhadap 

terjadinya penyakit paru obstrukstif atau penyakit paru restriktif 

ataupun kombinasi keduanya pada pekerja penggilingan padi 

Widoro-Sukorame, Trenggalek. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat akademis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi yang penting 

sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang berkeinginan 

meneliti lebih dalam mengenai masalah kesehatan kerja. 

1.4.2. Manfaat klinis 

  Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam 

mencegah dampak debu padi terhadap kesehatan. 

1.4.3. Manfaat masyarakat 

  Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan industri 

penggilingan padi Widoro-Sukorame, Trenggalek untuk lebih intensif 

dalam menerapkan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkaitan 

dengan pengelolaan bahan baku padi. 


