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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang 

memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya (Manik,2007). Sedangkan kebersihan menurut Efrida 

(2012) merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantara debu, 

sampah dan bau. Kebersihan lingkungan meliputi kebersihan tempat tinggal, 

tempat bersekolah, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum lainnya 

(Heriyatni,2013). 

Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang  bersih, 

teduh dan berkelanjutan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup melahirkan 

suatu program Adipura, sebagai dorongan terhadap Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik 

dibidang lingkungan hidup, salah satunya dalam bentuk penghargaan Adipura 

yang diberikan terhadap Kabupaten/Kota yang dinyatakan berhasil dalam 

pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagai kota terbersih dan teduh 

(Cahyani,2015). Kota Malang berhasil meraih piala Adipura Kirana pada 

puncak hari lingkungan hidup  sedunia tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari 

peran dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang 

yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. (Perda Kota Malang 

Nomor 6 Tahun 2012).  
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Pekerja yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi tinggi pada 

kota yang mendapatkan suatu penghargaan adalah pekerja penyapu jalan. 

Pekerjaan sebagai penyapu jalan merupakan pekerjaan yang berisiko untuk 

terpapar debu yang didapat dari jalan raya (Meita,2012). Setiap tempat kerja 

selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat memengaruhi 

kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat 

kerja (Tarwaka,2008). Salah satu faktor kimia di tempat kerja yaitu debu. 

Debu adalah partikel-partikel zat padat yang disebabkan oleh kekuatan-

kekuatan alami atau mekanis dari bahan-bahan organik maupun anorganik 

(Suma’mur, 2013). 

Seseorang yang terpapar debu secara terus menerus dapat 

mengkibatkan gangguan fungsi paru. Berdasarkan data World Health 

Organization (WHO) tahun 2007, diantara semua penyakit akibat kerja 30% 

sampai 50% adalah penyakit pneumoconiosis. ILO (International Labour 

Organization) mendeteksi bahwa sekitar 40.000 kasus baru pneumoconiosis 

(penyakit saluran pernafasan) yang disebabkan oleh paparan debu tempat 

kerja yang terjadi diseluruh dunia setiap tahunnya (WHO,2007). Di Indonesia 

angka sakit mencapai 70% dari pekerja yang terpapar debu tinggi. Sebagian 

besar penyakit paru akibat kerja mempunyai akibat yang serius yaitu 

terjadinya gangguan fungsi paru, dengan gejala utama yaitu sesak napas 

(Meita,2012). 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2009, 

ddiperkirakan 300 juta orang penduduk dunia menderita asma dan 

diperkirakan meningkat 400 juta orang pada tahun 2025. Sekitar 80% 

penderita terdapat pada Negara industry dan daerah perkotaan. Di Amerika 
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Serikat penderita asma mencapai 25 juta orang, setiap harinya 27 ribu 

penderita tidak dapat bekerja karena penyakit asma, di Indonesia (Riskesdas 

2013) prevalensi asma berkisar antara 2-5% (Riskesdas,2013) 

Pekerja penyapu jalan umumnya ada di kota-kota besar, dengan 

perkembangan pembangunan yang pesat, arus mobilitas penduduk yang 

tinggi sehingga banyak pembangunan jalan raya. Mengingat kepentingan tata 

kota dan keasrian kota, maka jalanan dan tempat-tempat umum harus dijaga 

kebersihannya (Mona,2008). Jika dilihat dari beban tugas yang dilaksanakan 

oleh petugas penyapu jalan baik dari waktu dan luas wilayah kerja, hal ini 

merupakan tugas yang berat dan mempunyai resiko yang tinggi. Dalam 

melakukan penyapuan jalan-jalan secara langsung maupun tidak langsung 

para petugas akan terpapar oleh bahan-bahan polutan yang terdapat di jalan 

raya baik yang berasal dari kendaraan bermotor maupun dari debu penyapu 

jalan (Cayanto et al,2007). 

Berbagai  macam penyakit yang timbul akibat kerja, organ paru dan 

saluran napas merupakan organ dan sistem tubuh yang paling banyak terkena 

oleh pajanan bahan-bahan yang berbahaya di tempat kerja (Darmawan,2013). 

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi saluran pernapasan dan 

gangguan fungsi paru yaitu faktor internal dan eksternal. Yulaekah (2007) 

menjelaskan Faktor internal meliputi sistem pertahanan paru baik secara 

anatomis maupun fisiologis, umur, jenis kelamin, riwayat penyakit yang 

pernah diderita, status gizi dan kerentanan individu sedangkan Faktor 

eksternal meliputi riwayat pekerjaan, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, 

penggunaan alat pelindung pernapasan, lingkungan, paparan debu, dan masa 

kerja. Debu yang terhirup oleh tenaga kerja dapat menimbulkan kelainan 
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fungsi atau kapasitas paru. Kelainan tersebut terjadi akibat rusaknya jaringan 

paru-paru yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas kerja 

(Darmawan,2013). 

Fahmi (2012) menjelaskan bahwa badan dunia International Labour 

Organization dalam mengemukakan penyebab kematian yang berhubungan 

dengan pekerjaan sebesar 34% adalah penyakit kanker 25% kecelakaan,21  %   

penyakit saluran pernapasan, 15% penyakit kardiovaskuler, dan 5% 

disebabkan oleh faktor yang lain. Penyakit saluran pernapasan  akibat kerja, 

sesuai dengan hasil riset The Surveillance of Work Related and Occupational 

Respiratory Disease (SWORD) yang dilakukan di inggris ditemukan 3300 

kasus baru penyakit paru yang berhubungan dengan pekerjaan.  

Penelitian yang dilakukan Irfan (2003), tenaga kerja yang terpapar 

debu mempunyai peluang 6,2 kali akan mengalami keluhan subyektif saluran 

pernapasan dan akan mengalami gangguan ventilasi paru sebesar 5 kali. 

Tenaga kerja yang perokok mempunyai peluang 4,1 kali akan mengalami 

keluhan subyektif saluran pernapasan dan 7,1 kali akan mengalami gangguan 

ventilasi paru. Tenaga kerja dengan keluhan subyektif saluran pernapasan 

mempunyai peluang 3,4 kali akan mengalami gangguan ventilasi paru.  

Suma’mur (2013) menjelaskan Debu dalam kondisi tertentu 

merupakan agent kimia yang dapat menyebabkan pengurangan kenyamanan 

kerja, gangguan penglihatan, gangguan faal paru, bahkan dapat menimbulkan 

keracunan umum. Gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan 

seringkali tidak dapat disembuhkan, menyebabkan kecacatan bahkan dapat 

menyebabkan kematian, sehingga prinsip utama dalam memberikan 



5 
 

pelayanan kesehatan bagi pekerja adalah melakukan upaya pencegahan 

terhadap gangguan kesehatan (Sholihah, 2008) 

Salah satu cara menganggulangi terjadinya gangguan saluran 

pernapasan akibat debu adalah dengan menggunakan APD. Penggunaan APD 

merupakan pilihan terakhir dalam melindungi kesehatan dan keselamatan 

pekerja dari potensi bahaya. APD dilakukan setelah pengendali teknik dan 

administratif tidak mungkin lagi diterapkan (Koesyanto,2005). APD untuk 

mencegah agar debu tidak terhirup adalah dengan menggunakan masker yang 

terdiri dari berbagai macam bentuk seperti masker kain kasa dan respirator 

setengah masker. Namun sebagaian tenaga kerja merasa kurang nyaman 

dalam menggunakan masker. Perasaan ataupun keluhan yang dirasakan 

memberikan respon yang berbeda-beda. Perasaan tidak nyaman itu pada 

akhirnya akan mengakibatkan keengganan tenaga kerja dalam 

menggunakannya (Marsaid, 2010).  

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada petugas penyapu jalan 

Dinas Lingkungan Hidup  (DLH) Kota Malang sebanyak 700 orang petugas 

penyapu jalan disebar diseluruh TPS di kota Malang. Dari hasil pengamatan 

yang dilakukan kebanyakan petugas penyapu jalan ini tidak menggunakan 

APD berupa masker saat bekerja mereka justru lebih nyaman menggunakan 

kain untuk menutup mulut. Untuk itu para pekerja penyapu jalan ini banyak 

mengeluhkan sesak napas yang dirasakan ketika terpapar oleh debu. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pernapasan terhadap 

tingkat kontrol asma pada pekerja penyapu jalan di Kota Malang.  
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pernapasan 

terhadap tingkat kontrol asma pada pekerja penyapu jalan di Kota Malang ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan penggunaan alat pelindung diri pernapasan 

terhadap tingkat kontrol asma pada pekerja penyapu jalan di Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisa hubungan penggunaan alat pelindung diri pernapasan 

terhadap tingkat kontrol asma pada pekerja penyapu jalan di Kota 

Malang. 

b. Mendeskripsikan hubungan penggunaan alat pelindung diri 

pernapasan terhadap kejadian sesak napas pekerja penyapu jalan di 

kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai manfaat 

penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pernapasan terhadap tingkat 

kontrol asma pekerja penyapu jalan yang terpapar debu di kota Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun 

edukasi kepada para pekerja penyapu jalan tentang pentingnya 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pernapasan bagi pekerja yang 

berada di lingkungan berdebu. 
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3. Institusi Pendidikan

Menambah perbendaharaan bacaan bagi mahasiswa fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 

Daftar Penelitian Terkait 

No Judul Penelitian Nama 

penelitian 

Tahun dan 

tempat 

penelitian 

Variabel 

penelitian 

Desain 

penelitian 

1. Hubungan pemakaian 

alat pelindung diri 

(masker) dengan 

frekuensi kekambuhan 

asma pada pekerja 

industri batik 

tradisional di 

kecamatan buaran 

kabupaten Pekalongan 

Khalimatus 

Sakdiyah 

dan 

Triyanto 

Pekalongan, 

2013 

Variabel bebas: 

pemakaian alat 

pelindung diri 

(masker) 

Variabel terikat: 

Frekuensi 

kekambuhan 

asma 

Cross 

Sectional 

2 Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kejadian Gangguan 

Fungsi Paru Pada 

Pekerja Pengangkut 

Semen Di Gudang 

Penyimpanan Semen 

Pelabuhan Malundung 

Kota Tarakan 

Kalimantan Timur 

Riski Noor 

Adha, 

Rafael 

Djajakusli, 

Masyitha 

Muis 

Tarakan, 

2012 

Variabel Bebas: 

faktor yang 

memengaruhi 

gangguan fungsi 

paru 

Variabel terikat: 

gangguan fungsi 

paru 

Cross 

sectional 

3 Hubungan Pemakaian 

Alat Pelindung Diri 

Pernapasan dengan 

Tingkat Kapasitas 

Vital Paru 

David Eko 

Rikmiarif, 

Eram T.P, 

Widya H.C 

Jepara,2012 Variabel bebas: 

pemakaian APD 

Variabel terikat: 

Tingkat kapasitas 

vital paru 

Cross 

sectional 

4. Perbandingan tingkat 

kontrol asma antara 

pasien asma di daerah 

yang terpajan dengan 

daerah yang tidak 

terpajan debu pabrik 

Semen Padang 

Fadhli M.K, 

Irvan 

Medison, 

Sabrina E, 

Yessy S.S 

Padang, 

2016 

Variabel bebas: 

asma daerah 

terpajan dan tidak 

Variabel terikat : 

tingkat kontrol 

asma 

Case 

control 

study 
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