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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia sekarang ini berlangsung 

sangat pesat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses 

industrial masyarakat di Indonesia semakin cepat dengan berdirinya 

perusahaan dan tempat kerja yang beraneka ragam. Meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan kebutuhan produk dari tahun ke tahun 

merupakan salah satu pemicu percepatan tumbuhnya industri di Indonesia. 

Produsen di dalam negeri berlomba-lomba untuk terus melakukan 

pembenahan agar memiliki daya saing yang tinggi untuk berkompetisi di 

pasaran yang terus berkembang. 

Berkembangnya industri di Indonesia selain menguntungkan bagi 

masyarakat juga dapat menimbulkan masalah pada lingkungan. Masalah 

lingkungan semakin lama semakin berkembang, semakin besar dan serius. 

Dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu 

atau dua segi saja, namun saling terkait dan saling mempengaruhi satu 

sama lain. Apabila salah satu sistem lingkungan terkena masalah, maka 

berbagai subsistem lainnya akan mengalami dampak pula. 

Pencemaran udara adalah  masuknya atau dimasukannya atau 

dimasukannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien 

oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah 

ditetapkan (PERMENLH No. 12 Tahun 2010).Kegiatan industri dengan 
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cerobongnya menghasilkan emisi yang sangat tinggi dengan sekian 

banyaknya jenis kegiatan industri maka emisi cerobong yang dihasilkan 

semakin besar, terutama untuk kegiatan industri yang menghasilkan bahan 

berbahaya dan beracun.  

Salah satu sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran 

udara tersebut yaitu pendirian industri pembuatan briket yang berada di 

Dusun Pleret, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan 

industri briket ini disamping menguntungkan pengusaha yaitu 

meningkatkan pendapatan juga dapat meningkatkan dampak negatif 

seperti pencemaran udara  dan  dampak kesehatan lingkungan dari debu 

yang dihasilkan oleh pembakaran briket. Risiko terhadap kesehatan dari 

paparan debu antara lain jangka pendek berupa peradangan pada saluran 

pernapasan dengan gejala batuk berdahak, pilek, demam, dan iritasi pada 

mata. Debu yang dihasilkan dari berbagai proses pekerjaan dapat 

mencemari daerah industri dan lingkungan disekitarnya sehingga pekerja 

maupun masyarakat di sekitar industri dapat terpapar oleh debu baik 

karena bahan baku, bahan antara ataupun produk akhir, kasus bahan 

tercemar tersebut dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan manusia 

(Solech, 2001). 

Kadar debu yang melebihi NAB akan menimbulkan gangguan 

kesehatan seperti gangguan pernapasan salah satunya menjadi faktor 

resiko dari penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Pajanan 
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debu jangka pendek, walaupun dengan konsentrasi rendah, dapat 

merugikan kesehatan pernapasan salah-satunya ISPA (Yusnabeti, 2010).  

Berdasarkan hasil kunjungan yang telah dilaksanakan pada 13 Mei 

2017 di PT. Kurnia Bumi Pertiwi, Pleret, Panjatan, Kulon Progo di 

dapatkan hasil pengukuran debu yang dilakukan di dalam area pabrik yang 

meliputi ruang produksi, oven dan ruang penyimpanan serbuk kayu serta 

lingkungan luar pabrik didapat kadar debu dengan rata-rata pada ruang 

produksi dan oven 147,7 mg/m3, pada gudang serbuk kayu dengan kadar 

debu rata-rata  66,7 mg/m3 dan pada lingkungan masyarakat luar pabrik 

rata-rata 22,2 mg/m3. Kadar debu yang ada di PT. Kurnia Bumi Pertiwi 

menunjukkan melebihi baku mutu yang ditetapkan Permenkes No. 70 

tahun 2016 tentang standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri yaitu 

sebesar 10 mg/m3 selama 8 jam berturut-turut. 

Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang dilakukan pada hari kamis 

tanggal 18 Januari 2018 di Desa Pleret, Panjatan, Kulon Progo, didapat 

hasil pengukuran kadar debu pada pukul 11.45 dan 14.00 WIB dengan 

jarak 200 m dari industri kadar debu rata-rata 293,3 mg/m3 dan 313,3 

mg/m3. Kadar debu yang ada di Desa Pleret menunjukkan melebihi baku 

mutu yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur DIY Nomor:153 

Tahun 2002 yaitu sebesar 230 mg/m3 yang diperuntukkan untuk 

melindungi manusia dan hewan, tumbuh-tumbuhan, jarak pandang dan 

kenyamanan serta benda cagar budaya (BCB). Hari kamis tanggal 18 

Januari 2018 di Dusun Pleret,Panjatan, Kulon Progo didapat hasil 
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pengukuran kecepatan angin dengan arah angin di Jogja dominan ke arah 

Utara. Pagi hari pukul 09.10 WIB dengan  rata-rata 0,1 m/s, kecepatan 

angin pada siang hari pukul 11.45 WIB dengan rata-rata 1,34 m/s dan 

kecepatan angin pada sore hari pukul 14.15 WIB dengan rata-rata 1,1 m/s. 

Hasil wawancara dengan warga dusun pleret, warga mengaku terganggu 

dengan debu yang dihasilkan oleh pembuatan briket. Diantaranya warga 

mengeluhkan debu yang dihasilkan oleh pembakaran briket dapat 

menyebabkan iritasi mata, gatal-gatal, batuk-batuk, piring yang setelah 

dicuci kotor terkena debu, debu masuk ke dalam kamar, serta baju yang 

dijemur terkena debu dan menjadi kotor.  

Menurut data Puskesmas Panjatan II, data 10 besar penyakit di 

Dusun Pleret, ISPA menjadi penyakit tertinggi pertama pada tahun 2016 

penderita penyakit ISPA dengan jumlah total 3469 pasien, dan pada tahun 

2015 penderita penyakit ISPA dengan jumlah total 4604 pasien, serta pada 

tahun 2014 penderita penyakit ISPA dengan jumlah total 5000 pasien. 

Berdasarkan studi pendahuluan  pada tanggal 16 Februari 2018 dari lima 

rumah warga yang berada di jarak 150 m dan 200 m diketahui rata-rata 

kejadian ISPA dialami oleh anak-anak dan lansia. Hal tersebut 

dikarenakan anak-anak dan lansia banyak menghabiskan waktu 24 jam di 

rumah sehingga dapat terpapar debu selama 24 jam. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis telah 

melakukan penelitian Kadar Debu Industri Pembuatan Briket X Sebagai 
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Faktor Risiko Kejadian ISPA pada Jarak 150 m dan 200 m Ke 

Permukiman di Kulon Progo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang 

peneliti ajukan adalah:   

Apakah ada korelasi kadar debu di permukiman pada jarak 150 m dan 

200 m terhadap kejadian ISPA. 

C. Tujuan Peneliti 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui korelasi kadar debu di permukiman dengan jarak 150 m 

dan 200 m terhadap ISPA. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui korelasi kadar debu di permukiman dengan jarak 150 

m dan 200 m. 

b. Mengetahui korelasi kadar debu dengan ISPA di permukiman  

pada jarak 150 m. 

c. Mengetahui korelasi kadar debu dengan ISPA di permukiman  

pada jarak 200 m. 

D. Ruang Lingkup 

1. Lingkup Keilmuan  

Materi penelitian termasuk ke dalam ilmu kesehatan lingkungan 

khususnya dalam bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan 

(ADKL). 
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2. Lingkup Materi 

Materi ini mencakup pengaruh kadar debu dan penyakit Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut (ISPA). 

3. Obyek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah kadar debu yang ada di sekitar kawasan 

Industri pembuatan Briket. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pleret Kecamatan Panjatan 

Kabupaten Kulon Progo. 

5. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Mei 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan kepustakaan 

dalam mengembangkan ilmu kesehatan lingkungan khususnya dalam 

bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL).  

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan informasi tentang Kadar Debu Industri 

Pembuatan Briket X sebagai faktor risiko kejadian ISPA pada jarak 

150 m dan 200 m ke Permukiman di Kulon Progo . 

3. Bagi Peneliti sendiri dan peneliti lain 

Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Analisis 

Dampak Kesehatan Lingkungan. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Nama Penelitian, Tahun, 

Judul 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

1. Siti Yulaekah, 2007, 

Paparan Debu Terhirup 

Dan Gangguan Fungsi 

Paru Pada Pekerja 

Industri Batu Kapur 

(Studi Di Desa Mrisi 

Kecamatan 

Tanggungharjo 

Kabupaten Grobogan) 

Persamaan 

penelitian Pada 

variabel bebas 

yaitu kadar debu 

Perbedaan penelitian lain  

pada variabel terikat yaitu 

gangguan fungsi paru, 

sedangkan pada peneliti 

variabel terikat adalah 

gangguan ISPA dan 

variabel bebas jarak 

permukiman  

2 Yulina Purnamasari. 

Thaib dkk, Hubungan 

Antara Paparan Debu 

Dengan Kejadian 

Gangguan Saluran 

Pernafasaan Pada 

Masyarakat Kelurahan 

Kairagi Satu Lingkungan 

3 Kota Manado. 

Persamaan 

penelitian pada 

variabel bebas 

sama-sama 

tentang kadar 

debu, dan pada 

variabel terikat 

sama-sama 

tentang 

gangguan ISPA 

Perbedaan penelitian lain  

lokasi penelitian di 

Sulawesi Utara, sedangkan 

pada peneliti berlokasi di 

Kulon Progo, Yogyakarta 

 

 

 

 


