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SUMMARY 

 

 

1. Title    : Health Risk Assessment of Particulate Matter  

  (PM2,5) exposure toward Metal Smelting Workers in  

  the Small Industrial Village (PIK) of  Kebasen 

  Village, Talang District, Tegal Regency in 2020 

2. Implementation Unit : Bapedda dan Litbang Kabupaten Tegal 

3. Location   : Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal Regency 

4. Background  : Metal smelting workers are at risk of health effects  

  due to their exposure to particulate matter (PM2,5) 

5. Justification   : 

- Theoritic  : ARKL studies is used to estimate health risk  

  estimates (Rahman, 2007) 

- Practice   : Environmental health risk studies in the area of  

  Kebasen Village have never been carried out and  

  are needed to estimate exposure risk particulate  

  matter (PM2,5) 

6. Objective   : Knowing the estimated level of non-carcinogenic  

  health risk of PM2,5 exposure to metal smelters in  

  the PIK of Kebasen 

7. Output   : Risk estimation (RQ) and PM2,5 exposure risk  

  management 

8. Methodology  : Observational descriptive research with  

  Environmental Health Risk Analysis studies 

9. Duration   : October 2019 – July 2020 

10. Budget   :  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor industri merupakan sektor yang berperan  penting dalam 

peningkatan dan pembangunan ekonomi serta  kesejahteraan suatu negara, 

khususnya di negara berkembang. Oleh karena itu kini mulai banyak sektor 

industri yang didirikan di negara berkembang, salah satunya di Indonesia (Mulyati, 

2015). Di Indonesia banyak industri-industri kecil dan menengah yang tumbuh, 

salah satunya adalah industri peleburan logam. Industri peleburan logam di 

Indonesia sudah cukup banyak, dimana hasil dari peleburan logam dapat berupa 

peralatan rumah tangga, perhiasan dan masih banyak lagi (Apriliyanto, 2014).  

Logam yang dihasilkan merupakan hasil dari peleburan dengan cara 

pembakaran dalam tungku kupola. Pada proses peleburan logam membutuhkan 

temperatur yang cukup tinggi yang didapatkan dari proses pembakaran (Surdia 

dan Chijiwa, 1996). Pada proses peleburan logam dibutuhkan pembakaran 

dengan suhu yang sangat tinggi kisaran 1200-1700℃ (Owoade, et.al, 2015). 

Menurut Idrus (2013) proses pembakaran menjadi salah satu proses yang 

dominan menimbulkan bahan polutan. Polutan udara hasil pembakaran dari 

peleburan logam meliputi NOx, SOx, CO, CO2, N2O, dan Particulate Matter 

(European Environment Agency, 2019). PM2,5 merupakan salah satu polutan udara 

yang paling berbahaya (Azizah 2017 dalam Sumakmur 2009). Selain berbahaya 

bagi kesehatan manusia bila terhirup, juga dapat menurunkan kualitas udara 

lingkungan yang ditandai dengan adanya pencemaran udara (Sucipto, 2007). 

Pencemaran udara merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. 

Tedapat 7 juta kematian yang terjadi akibat pencemaran udara ambien tiap 

tahunnya (WHO,2014). Terjadi kematian sekitar 4,2 juta masyarakat di dunia 

akibat pencemaran udara di negara penghasilan rendah dan menengah ke bawah 

dengan persentase 90% kematian di tahun 2016 (WHO, 2016).  

Cara pengolahan industri logam umumnya masih menggunakan sistem 

tradisional dengan keterbatasan kemampuan di bidang peleburan logam 

(Damanik, et. al., 2016). Proses kegiatan industri peleburan logam seperti ini akan 

berdampak terhadap pencemaran lingkungan baik di udara, air, dan tanah 

sehingga dapat menyebabkan faktor risiko terjadinya gangguan kesehatan 



 

 

2 
 

terhadap para pekerja akibat pajanan (Leksono dan Setiani, 2014). Pekerja 

peleburan logam umumnya merupakan pekerja informal yang bekerja di industri 

kecil menegah. Berdasarkan data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa 48% dari 

penduduk Indonesia adalah pekerja, dimana dari angka tersebut 68,4 juta (60%) 

bekerja di usaha skala mandiri, mikro, dan kecil. Pekerja informal memiliki risiko 

kesehatan dan keselamatan di sekitar tempat kerja dan umumnya kurang memiliki 

pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya di lingkungan kerja (Kemenkes RI, 

2016).  Bahaya di tempat kerja walaupun sudah diketahui, namun masih banyak 

yang belum dapat dilakukan pengendalian serta kurang mendapat perhatian 

terutama di negara berkembang hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara 

pengetahuan tentang bahaya kesehatan dan usaha untuk mencegahnya 

(Kusnoputranto & Susana, 2000).  

Proses peleburan logam yang melalui pembakaran tungku telah diketahui 

manjadi salah satu sumber penghasil PM2,5 (WHO, 2013). Berdasarkan ketetapan 

yang dikeluarkan oleh EPA (2016) mengenai National Ambient Air Quality 

Standards (NAAQS), bahwa terdapat 6 kriteria polutan yang paling banyak 

ditemukan dan berbahaya bagi manusia, yaitu ground level ozone, nitrogen 

dioksida, karbon monoksida,  sulfur dioksida, timbal, dan particulate matter. 

Menurut Esteban, et al (2017) Particullate matter merupakan indikator yang baik 

untuk  mengambarkan risiko kesehatan akibat dari pajanan polusi udara ambien. 

Particulate Matter (PM2,5) umumnya lebih berbahaya karena dapat menembus 

jaringan dan organ, sehingga dapat menimbulkan risiko dampak kesehatan 

sistemik yang lebih besar (WHO, 2018). PM2,5  yang berasal dari hasil kegiatan 

produksi dapat menghasilkan logam berat yang dapat menyebabkan berbagai 

gangguan pernapasan.  

Adapun penelitian mengenai efek kesehatan manusia akibat paparan PM2,5  

banyak dibahas dalam jurnal ilmiah internasional. Menurut penelitian Haberzettl, 

et al (2016) bahwa pemajanan PM2,5 dalam jangka pendek dapat memicu 

resistensi insulin vaskular dan inflamasi oleh oksidatif stress dalam paru. 

Sedangkan efek jangka panjang dapat menyebabkan penyakit demensia, 

parkinson, dan alzheimer (Kioumourtzoglou, 2016). Berdasarkan laporan dalam 

studi Global Burden of Disease dengan pemodelan integrated exposure-response 

model (IEM), dampak pajanan PM2,5  dalam jangka panjang secara global 

menunjukkan hasil jumlah kematian sebesar 3,2 juta di seluruh dunia pada tahun 

2010 (Lim et.al 2012 dalam Wang et al, 2016).  Menurut WHO (2016) pajanan 
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PM2,5 dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan seperti Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA), PPOK,stroke, kanker paru, Ischeaemic Heart Disease, 

dan kematian dini. Gangguan penyakit tersebut disebabkan karena inflamasi 

pajanan PM2,5  yang masuk ke dalam saluran pernapasan manusia. Dalam 

Riskesdas 2013, prevalensi PPOK di Indonesia sebesar 3,7% penduduk. 

Sedangkan dalam Riskesdas tahun 2018 didapat bahwa periode prevalence ISPA 

di Indonesia sebesar 9,3%. Hal tersebut menunjukan bahwa angka kejadian PPOK 

dan ISPA di Indonesia masih cukup tinggi.  

Penelitian terkait analisis risiko pajanan PM2,5 sudah banyak dilakukan baik 

dalam jurnal internasional maupun di Indonesia, salah satunya penelitian dari 

Ogundele, L. T. et al. (2017)  di Nigeria tentang penilaian risiko efek kesehatan 

dari polusi logam berat dalam Partikulat Matter di sekitar industri peleburan 

terhadap pekerja dan penduduk sekitar, didapatkan hasil bahwa nilai estimasi 

risiko kesehatan THQ (Target Hazard Quotient) > 1 yang artinya pekerja dan 

penduduk sekitar daerah industri peleburan logam mempunyai risiko kesehatan 

yang cukup besar.  Selain itu adapun penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana 

(2019) di Kawasan industri peleburan alumunium tentang analisis risiko kesehatan 

pajanan PM2,5  dengan sampel 242 masyarakat menunjukkan bahwa tingkat risiko 

non karsinogenik terhadap populasi masyarakat di sekitar peleburan tidak aman 

dengan RQ>1 pada saat konsentrasi particulate matter (PM2.5) berada pada 

konsentrasi maksimum 0,071 mg/Nm3 dengan konsentrasi rata-rata 0,0468 

mg/Nm3, sementara batas konsentrasi aman yang dapat diterima sebesar 0,03141 

mg/Nm3. Penelitian lainnya dilakukan oleh Haerul (2014) terkait analisis risiko 

kesehatan lingkungan akibat pajanan PM2,5  kepada pekerja di industri 

pertambangan batu kapur di Kecamatan Ciampea, Jawa Barat, dengan sampel 50 

pekerja diperoleh hasil perhitungan risiko pada pekerja yang berisiko berada di 

lokasi tungku 1 s.d. 7 (RQ>1) sebesar 56%, dan yang tidak beresiko berada pada 

lokasi tungku 8 s.d. 12 (RQ<1).  

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan di industri peleburan logam, oleh 

Susihono (2014) tentang bahaya dan penilaian risiko di industri peleburan logam 

di Klaten dengan pendekatan Job Safety Environment Analysis (JSEA) dan 

Hazard identification Risk Assessment (HIRA) menunjukkan hasil dari 76 bahaya 

yang telah diidentifikasi terdapat 9,33% pada level Extreme Risk, 50,67% pada 

High Risk,  32% pada Moderate Risk dan 8% dengan Low Risk. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Xuecheng Wu di China pada tahun 2015 didapat 
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bahwa emisi peleburan besi dan baja mengandung 24% PM2,5. Adapun penelitian 

lain yang dilakukan oleh Ogundele, L. T. et al. (2017)  di lokasi industri peleburan 

logam di Nigeria, menunjukkan hasil indek beban pencemaran > 1 yang artinya 

bahwa kualitas udara sekitar lingkungan pabrik ada pada level berbahaya dan jika 

terpapar Partikulat Matter terus menerus dapat mengalami efek kesehatan dan 

mempengaruhi persentasi pekerja yang tinggal di dekitar industri. 

Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) merupakan kawasan dengan 

luas 1,8 hektar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi 

industri peleburan logam yang berada di Kabupaten Tegal, yaitu berada di Desa 

Kebasen, Kecamatan Talang. Kawasan ini dikoordinir  PT. Lut Putra Solder. Lokasi 

kawasan tersebut biasanya melakukan peleburan berbagai logam, seperti besi, 

aluminium, timah, dan kuningan. Menurut penelitian yang dilakukan BLH 

Kabupaten Tegal (2004), menunjukkan bahwa kadar emisi udara akibat industri 

logam di kawasan ini telah melebihi baku mutu  berdasarkan SK. Gubernur Jawa 

Tengah No. 10 Tahun 2000. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Leksono 

dan Setiani tahun 2014, menyatakan bahwa kondisi lingkungan pada industri di 

daerah tersebut kurang memenuhi syarat standar kesehatan lingkungan industri, 

sehingga kondisi tersebut dapat memungkinkan para pekerja terpapar pajanan 

lingkungan dan risiko gangguan kesehatan. Selain itu, hasil pengukuran emisi 

udara yang dilakukan di Bulan November 2019 oleh PT. Lut Putra Solder 

menunjukkan hasil bahwa pengukuran Total Supended Particulate (TSP) melebihi 

nilai baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.08 Tahun 

2001. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak PT. Lut Putra Solder 

dan UKM peleburan logam setempat bahwa terdapat total 73 pekerja yang bekerja 

di lokasi tersebut, dimana mereka bekerja selama 8 jam lebih. Sejauh ini kajian 

risiko kesehatan lingkungan di Kawasan PIK Desa Kebasen belum pernah 

dilakukan dan dibutuhkan sebuah kajian untuk memperkirakan risiko paparan 

particulate matter (PM2,5) pada pekerja melalui metode ARKL. Selain itu karena 

penelitian ARKL memiliki kelebihan berupa dapat memperkirakan estimasi risiko 

kesehatan di tahun selanjutnya dan sebelum gejala kesehatan itu muncul. 

Berdasarkan Kepmenkes No. 876 Tahun 2001, ARKL digunakan sebagai alat 

untuk mengenal dan memperkirakan kondisi dan karakteristik lingkungan yang 

berpotensi menimbulkan risiko keseharan sebagai dasar dalam penyusunan atau 

pengembangan pengelolaan serta peantauan risiko kesehatan lingkungan.  
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1.2 Dasar Pertimbangan 

Kegiatan peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen berpotensi 

mengeluarkan PM2,5 dikarenakan masih terdapat area yang tidak memiliki sistem 

pengendalian udara emisi. Pajanan PM2,5 tersebut berpotensi menimbulkan 

resiko kesehatan bagi pekerja. Sejauh ini kajian risiko kesehatan lingkungan di 

Kawasan PIK Desa Kebasen belum pernah dilakukan. Analisis risiko kesehatan 

lingkungan diperlukan untuk mengestimasi pajanan PM2,5 yang diterima oleh 

pekerja peleburan logam. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang “Analisis Risiko Kesehatan Pajanan Particulate Matter (Pm2,5) Pada 

Pekerja Peleburan Logam di Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa 

Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2020” 

1.3 Tujuan dan Keluaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui tingkat risiko kesehatan non-karsinogenik akibat dari pajanan 

PM2,5 terhadap pekerja peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen 

Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal tahun 2020 dengan tujuan khusus sebagai 

berikut : 

1. Mengukur konsentrasi PM2,5 di lingkungan kerja peleburan logam di 

Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal 

tahun 2020 

2. Mengetahui karakteristik pola  pajanan dan antropometri pekerja 

peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan Talang  

Kabupaten Tegal tahun 2020 

3. Mengestimasi intake PM2,5  yang diterima oleh pekerja peleburan logam 

di Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal 

tahun 2020 

4. Menganalisis tingkat  risiko kesehatan akibat pajanan PM2,5 pada 

pekerja peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan 

Talang  Kabupaten Tegal tahun 2020 

5. Merumuskan opsi-opsi menajemen risiko akibat pajanan PM2,5 pada 

pekerja peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan 

Talang  Kabupaten Tegal tahun 2020 
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1.3.2 Keluaran 

1. Nilai Konsentrasi PM2,5 di lingkungan kerja peleburan logam di Kawasan 

PIK Desa Kebasen Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal tahun 2020 

2. Karakteristik pola  pajanan dan antropometri pekerja peleburan logam 

di Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal 

tahun 2020 

3. Estimasi intake PM2,5  yang diterima oleh pekerja peleburan logam di 

Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal 

tahun 2020 

4. Nilai Risk Quotient (RQ) / tingkat  risiko kesehatan akibat pajanan PM2,5 

pada pekerja peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen 

Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal tahun 2020 

5. Rumusan opsi-opsi menajemen risiko akibat pajanan PM2,5 pada 

pekerja peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan 

Talang  Kabupaten Tegal tahun 2020 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini sebagai sarana bagi mahasiswa tingkat akhir untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan 

serta mempertajam pengetahuan terkait topik dan desain studi yang 

digunakan.  Selain itu juga memenuhi tri dharma  perguruan tinggi  terkait 

dengan mengabdikan diri ke masyarakat 

1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini sebagai pengetahuan mengenai analisis risiko kesehatan 

lingkungan pajanan PM2,5 terhadap pekerja peleburan logam. Selain itu 

dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

sarana informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Bagi Pekerja dan Pemilik Industri 

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi 

tentang bahaya dan tingkat risiko kesehatan yang dihadapi pekerja selama 

bekerja. Selain itu penelitian ini dapat memberi rekomendasi kepada pekerja 
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dan pemilik usaha untuk melakukan upaya pencegahan atau mengurangi 

risiko terjadinya gangguan kesehatan pada pekerja 

1.4.4 Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi terkait risiko kesehatan akibat pajanan particulate 

matter (PM2,5) akibat dari aktivitas industri peleburan logam.  

1.4.5 Bagi Pemerintah Daerah 

1. Memberikan informasi mengenai risiko terhadap kesehatan akibat 

aktivitas industri peleburan logam sehingga dapat menentukan 

manajemen risiko yang tepat. 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi bagi pemerintah yang berwenang dalam pengambilan kebijakan 

untuk menurunkan atau meminikan tingkat risiko akibat dari kegiatan 

industri peleburan logam. 

3. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pebuatan landasan hukum atau 

regulasi dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah yang salah 

satunya yaitu penyehatan lingkungan kerja. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

(Modifikasi dari Rahman et al (2004); EPA (2012); WHO (2016); Kemenkes RI 

(2012)) 

 

Sumber 

Pajanan 

Hasil 

Aktivitas 

Proses di area 

peleburan logam 

Konsentrasi PM 2,5 di 

lingkungan kerja 

peleburan logam 

Terpajan ke Pekerja 

melalui jalur inhalasi 

Intake PM 2,5 

Identifikasi 

Bahaya 

Analisis Dosis 

Respon 

Analisis 

Pemajanan 

Karakteristik 

Risiko 

Dampak Kesehatan 

Berisiko 

RQ > 1 

Tidak Berisiko 

RQ ≤ 1 

- Penyakit Paru Obstruktif 

Kronik (PPOK), Stroke, 

Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA), 

Ischeaemic Heart 

Disease, Kematian dini 

(WHO, 2016) 

- Penurunan fungsi paru, 

Sakit dada, Batuk, Sulit 

bernapas (EPA, 2012) 

 

 

Karakteristik 

Responden : 

- Gender 

- Usia 

- Berat Badan 

Pola Pajanan 

- Lama 

pajanan 

- Frekuensi 

pajanan 

- Durasi 

pajanan 

Manajemen 

Risiko dan 

Komunikasi 

Risiko 



 

 

9 
 

Kerangka Konsep 

Kerangka konsep disusun untuk menggambarkan penelitian yang akan 

dilakukan dengan bentuk bagan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 

faktor tertentu agar penelitian tidak keluar dari topik permasalahan dan fokus pada 

satu permasalahan. Masalah yang menjadi fokus utama adalah pajanan PM2,5 

terhadap pekerja peleburan logam yang kemudian dianalisis risiko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengertian Peleburan Logam 

Peleburan logam merupakan proses pencairan logam yang kemudian 

dituangkan ke dalam cetakan, lalu didiamkan hingga membeku dalam cetakan. 

Hasil penuangan ke dalam cetakan kemudian dikeluarkan dan selanjutnya di 

finishing menjadi produk. Sejarah peleburan logam dimulai ketika orang 

mengetahui bagaimana mencairkan logam dan membuat cetakan. Pada 

perusahaan atau industri peleburan logam biasanya menggunakan sistem 

remelting yaitu proses peleburan logam yang tidak menggunakan baham murni 

dari logam yang akan dilebur tetapi menggunakan sekrap atau rijek materials 

(Aprilianto, 2014).  

Konsentrasi PM 2,5 di 

udara (mg/m3) pada 

lingkungan peleburan 

logam 

Intake PM 2,5 pada 

pekerja peleburan 

logam kapur di 

Kawasan PIK Desa 

Kebasen 

Karakteristik 

Antropometri : 

- Berat badan 

Pola Pajanan 

- Lama pajanan 

- Frekuensi pajanan 

- Durasi pajanan 

Tidak 

Berisiko 

Berisiko 

RQ >1 

Manajemen dan 

Komunikasi 

Risiko 
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Pada umumnya,  terdapat 2 (dua) kelompok dalam industry logam yaitu 

industri baja  dan industri bukan baja (Kemenperin, 2010) :   

1. Industri baja (ferro) merupakan industri logam yang bahan utama/dasarnya 

adalah besi dan karbon sebagai bahan capuran 

2. Industri bukan baja (non ferro) merupakan  industri paduan logam yang 

menggunakan bahan dasar selain besi. Produk bukan baja terbagi menjadi 

beberapa jenis seperti  tembaga, perak, alumunium, emas, dan timah. 

2.2.2 Bahan Baku dan Proses Peleburan Logam (Pengecoran Logam) 

Pada dasarnya semua logam dapat dicairkan dengan proses peleburan. 

Khususnya bahan-bahan yang memiliki titik leleh yang rendah sampai menengah. 

Sehingga pada prakteknya bahan-bahan logam berikut yang sering dilakukan 

peleburan pada industri yaitu besi, alumunium, tembaga, dan timah.  
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Bagan 2.3 Alur Proses Pembuatan Coran Besi Secara Umum 

( Surdia dan Chijiwa, 1996) 
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Proses pengecoran logam melalui beberapa proses sebelum selesai 

menjadi logam. Proses yang ada dalam pengecoran menurut keadaannya 

berbeda-beda, yaitu macam, keadaan bahan, ukuran, dan jumlah produksi dari 

coran dan lain-lain. Berikut table proses pembuatan coran logam secara umum 

(Surdia dan Chijiwa, 1996) : 

Tabel 2.1 Proses Pembuatan Coran Logam 

Proses Ringkasan 

Bahan masuk Bahan logam, pasir, cetakan, bahan bakar dibeli dan 

dibawa masuk. Dilakukan pemilihan jenis dan bentuk 

logam. 

Peleburan  Laju dari setiap jumlah bahan, beli, kokas dst. diatur 

dan dicairkan 

Pengaturan pasir  Pasir yang cocok untuk pembuatan cetakan dicampur 

dengan pasir bekas, dan dikumpulkan. 

Pembuatan cetakan Cetakan dapat dibuat menggunakan tangan / mesin 

Pembuatan inti Inti dibuat cetak tangan atau mesin pembuatan cetakan 

Penuangan  Logam cair dituang ke dalam atau dengan mesin 

pembuat cetakan 

Pembokaran Coran (logam yang sudah dicetak) dilepaskan dari 

cetakan 

Pembersihan dan 

penyelesuaian 

Permukaan coran dibersihkan dengan menyingkirkan 

pasir. 

Penyemprotan mimis dilakukan pada coran 

Perlakuan panas  Perlakuan panas dilakukan agar dapat menghilangkan 

tegangan dalam 

Pola  Pola yang diperlukan dibuat  

Produk keluar Dikeluaran menggunakan alat atau kendaraan, Dipak, 

atau tidak 

(Surdia dan Chijiwa, 1996) 

Berikut dijelaskan masing-masing tahapan proses peleburan logam yang dibagi 

menjadi sebagai berikut : 

1. Proses penyiapan bahan peleburan 
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Perusahaan atau industri peleburan logam biasanya menggunakan 

sistem remelting yaitu proses peleburan logam yang tidak menggunakan 

baham murni dari logam yang akan dilebur tetapi menggunakan sekrap atau 

rijek materials (Aprilianto, 2014). Bahan baku rijek tersebut memiliki beberapa 

bentuk seperti slag, dross, ash/abu, scrap. Selain bahan baku, dibutuhkan juga 

bahan bakar seperti kokas dan arang yang dibantu dengan blower. Dalam 

proses penyiapan bahan peleburan dilkuran pembongkaran dan proses 

pemilahan jenis.  

 

Gambar 2.1 Proses Pemilahan Jenis Logam 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

2. Proses pembuatan cetakan 

Cetakan dapat dibuat menggunakan mesin/tangan. Untuk cetakan pasir, 

dibutuhkan pasir yang pas/cocok untuk dibuatkan cetakan dengan 

mencampurnya dengan pasir yang sudah bekas. Proses pencetakan 

menggunakan cetakan pasir akan berulang kembali ke tempat bahan cetakan 

setelah proses penuangan, proses pendinginan, dan proses penghancuran 

cetakan.  
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Gambar 2.2 Cetakan pasir dalam peleburan logam 

(Suprapto, 2017) 

 

3. Proses pembuatan inti 

Inti merupakan bentuk  cetakan untuk dipasang pada bagian rongga pada 

cetakan yang berfungsi mencegah dalam pengisian cairan logam pada bagian 

yang seharusnya berbentuk lubang/rongga pada suatu logam. Inti dipasang 

pada cetakan. Inti dapat dibuat menggunakan mesin/tangan (Surdia dan 

Chijiwa, 1996) 

4. Proses peleburan dan penuangan 

Proses peleburan merupakan proses utama yaitu mencairkan bahan baku 

logam dan menuangkannya ke dalam cetakan menggunakan ladel. Pada 

proses peleburan terjadi, kokas yang terbakar akan mempunyai temperature 

yang tinggi dan mencairkan logam. Pada proses produksi peleburan logam, 

menjadi sumber utama dari adanya particulate matter karena dalam proses 

pembakarannya menggunakan kokas. Peleburan dengan suhu tinggi dapat 

menghasilkan akumulasi dari partikulat halus berukuran 0,1 – 1 µm (Martin 

et.al., 2016) 
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(a)               (b) 

Gambar 2.3 Proses Peleburan Logam (a) Kupola (b) Tungku Pelebur Biasa 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

5. Pengerjaan akhir 

Merupakan rangakaian proses yang terdiri dari proses pendinginan, 

pembongkaran,  pembersihan, dan pemeriksaan. Setelah proses pendingingan 

(logam sudah mengeras), proses selanjutnya yaitu pembongkaran yaitu 

mengeluarkan logam dari cetakan. Kemudian logam dibersihkan untuk 

menyingkirkan pasir yang masih menempel. Proses akhir yaitu pemeriksaan 

logam untuk melihat kualitas produk logam yang berhasil atau gagal (Surdia 

dan Chijiwa, 1996).  

 

Gambar 2.4 Hasil Peleburan Logam 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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2.2.3 Definisi Pencemaran Udara 

Pencemaran udara merupakan proses masuknya atau dimasukkannya zat, 

energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien yang dikarenakan oleh 

kegiatan manusia, sehingga kualitas udara ambien memburuk pada tingkat 

tertentu sehingga menyebabkan udara ambien tidak dapat berfungsi dengan 

semestinya (PP Nomor 41 Tahun 1999). Pencemaran udara dapat diartikan 

sebagai menurunnya kualitas udara ambien yang dpaat membuat udara 

mengalami penurunan kualitas sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai 

fungsinya. Adapun zat menyebabkan polusi udara yaitu SO2, NO2, O3, CO, TSP, 

Particulate Matter (PM), HC (Hidro Carbon), debu, dan komponen lainnya baik 

fisik, biologi, maupun kimia. Pada dasarnya pencemaran udara disebabkan karena 

adanya aktivitas. Aktivitas yang dapat menyebabkan timbulnya pencemaran yaitu 

aktivitas  industri, rumah tangga, transportasi, pembakaran sampah, pembukaan 

lahan. Pencemaran Udara dapat berasal dari kontaminasi terhadap lingkungan 

dalam ruangan (indoor) dan luar ruangan (outdoor) karena adanya agen fisika, 

kimia, maupun biologi yang memodifikasi karakteristik atmosfer (WHO, 2018).  

2.2.4 Klasifikasi Polutan Udara 

Menurut WHO (2005a) polutan udara dibagi menjadi dua berdasarkan 

proses pembentukannya baik polutan udara yang dipancarkan ke atmosfer atau 

yang terbentuk di dalam atmosfer, berikut pembagiannya : 

a. Polutan primer, yaitu polutan yang dikeluarkan secara langsung ke dalam 

atmosfer, biasanya berasal dari sumber diproduksinya polutasn seperti 

cerobong pabrik dan knalpot kendaraan. Pengukuran emisi pada polutan 

primer relatif lebih mudah dibandingkan mengukur udara yang sudah terbawa 

angin. Contoh polutan primer yaitu sulfur dioksida (SO2), oksida nitrogen 

(NOx), karbon monoksida (CO), volatile organic compounds (VOC), partikel 

karbon, dan partikel primer non karbon. 

b. Polutan sekunder, yaitu polutan yang terbentuk di atmosfer itu sendiri. Polutan 

sekunder tersebut timbul karena reaksi kimia antar polutan primer yang 

melibatkan atmosfer alami seperti oksigen dan air. Contoh polutan sekunder 

yaitu ozon, polutan udara gas (gaseous air pollutants) dan polutan udara 

partikulat (Particulate air pollutants) 
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Jenis-jenis polutan udara selain dilihat dari proses pebuatannya, juga dapat 

diketahui berdasarkan lokasi geografis dan distribusinya sumbernya. Hal tersebut 

dibahas dalam konteks spasial, umumnya digolongkan sebagai berikut (WHO, 

2005a) : 

a. Skala Lokal : mengacu pada polutan yang berdasarkan sumbernya atau waktu 

selama ada di atmosfer sangat pendek, hanya ditemui pada konsentrasi 

tertentu dekat dari sumber polutan tersebut dipancarkan. Contohnya : 

Hidrogen fluorida, yang memiliki konsentrasi pada umumnya relatif rendah di 

atmosfer. 

b. Skala Perkotaan : mengacu pada polutan yang ditemui tinggi pada urban area 

(area perkotaan) dan rendah pada rural area (area pedesaan). Contohnya 

nitrogen oxides dan karbon monoksida yang biasa ditemui di lalu lintas jalan, 

2 polutan tersebut memiliki lifetime umumnya dalam durasi waktu jam/hari. 

c. Skala Regional : polutan yang dapat terdistribusi jauh dan dapat menempuh 

ribuan kilometer sehingga dapat melintasi batas-batas negara (national 

boundaries). Contohnya partikel halus  (PM2,5 tapi tidak termasuk ultrafine 

particle), polutan fase gas seperti ozon, aerosol halus dari karbon hitam, dan 

partikel sulfat. Polutan tersebut memiliki fase waktu yang cukup lama di 

atmosfer, dapat berhari-hari bahkan berminggu-minggu yang memungkinkan 

dapat terdistribusi dalam skala regional. Oleh sebab itu pembakaran bahan 

bakar fosil dan bimassa dari arosol halus (partikel dari karbon hitam)  dapat  

mengahasilkan polutan yang dapat tersebar dalam skala regional.  

d. Skala Hemispheric dan Global : mengacu pada beberapa polutan yang 

berkaitan dengan efek rumah kaca (karbon dioksida, dinitrogen oksida, dan 

metana) yang memiliki fase waktu yang cukup lama di atmosfer yaitu selama 

bertahun-tahun, sehingga dampaknya dapat terdistribusi ke seluruh belahan 

bumi (secara global) 

2.2.5 Klasifikasi Sumber Pencemaran Udara 

Menurut PP RI No 41 tahun 1999,  sumber pencemar merupakan suatu 

bentuk aktivitas/usaha yang mengeluarkan bahan polutan ke atmosfer sehingga 

dapat udara tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya. Dalam peraturan yang 

sama, sumber pencemar udara emisi digolongkan menjadi: 

a. Sumber bergerak,  yaitu sumber polutaan yang berasal dari tempat yang tidak 

tetap/berjalan. Contohnya yaitu emisi kendaraan bermotor. 



 

 

18 
 

b. Sumber bergerak spesifik yaitu sumber polutan yang berasl dari 

tempat/aktivitas yang  tidak tetap/berjalan. Contohnya dari kereta api, dan 

kendaraan berat lainnya.  

c. Sumber tidak bergerak yaitu sumber polutan yang dikeluarkan dari bentuk 

aktivitas/tempat yang tetap/tidak bergerak.    

d. Sumber tidak bergerak spesifik yaitu  sumber polutan emisi yang berasal dari 

aktivitas/tempat yang tetap. Biasanya sumber ini berasal dari kebakaran hutan 

dan pembakaran sampah. 

Adapun pengkategorian sumber pencemaran udara dari yang 

mengfokuskan pada efek egregat, seperti berikut ini (WHO 2005a)  : 

a. Point source  : merupakan sumber yang mucul sebagai masing-masing titik   

dalam konteks inventaris emisi. Contoh dalam hal ini yaitu pembangkit listrik, 

dalam suatu kasus lebih dari satu stack namun tetap digolongkan dalam point 

source 

b. Line source  : dalam hal ini mengacu pada lalu lintas. Karena kendaraan jalan 

dan kereta api biasanya berjalan di sepanjang rute yang sama, dari sudut 

pandang sumber emisi mereka membentuk sumber garis. 

c. Area source  : dalam konteks ini dapat mengacu pada sumber emisi yang 

berbeda yang terdistribusi relative homogen atau tersebar ke wilayah tertentu. 

Contoh dalam hal ini adalah boiler yang digunakan untuk menghangatkan ruang 

dalam skala rumah tangga. 

2.2.6 Definisi Debu 

Debu merupakan partikel yang berasal dari oleh proses mekanis seperti 

penghancuran batu, pengeboman, peledakan di area tambang, pabrik besi dan 

baja (Mengkidi, 2006). Partikel debu memiliki berbagai ukuran dari  1 µm sampai 

100 µm yang dapat turun perlahan di bawah pengaruh grafitasi. Berdasarkan 

ukuran, debu secra langsung dapat dilihat oleh mata dan secara tidak langsung 

tidak dapat terlihat oleh mata. Debu yang tidak dapat dilihat oleh mata secara 

langsung, dalam jangka waktu tertentu dapat membahayakan manusia karena 

dapat masuk ke dalam paru-paru (Sihombing, et.al, 2013). Terdapat 2 jenis debu 

di dalam udara yaitu deposit particulate matter yang partikel debunya terbang 

secara sementara di udara dan  cepat mengendap karena adanya gravitasi, dan 

suspended particulate matter yaitu debu yang berada di udara secara tetap dan 
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lama mengendap. Berdasarkan tingkat bahayanya debu diklasifikasikan sebagai 

berikut  (Mengkidi, 2006): 

1. Debu fibrogenik  

Contohnya : silicate (asbestos, talk, mica, silimate), silika (kwarsa, chert), 

metal fumes, beberapa biji besi, carborundum, biji beryllium,bijih timah putih, 

batu bara (anthracite, bituminous). 

2. Debu Karsinogenik 

merupakan debu yang dapat menyebabkan kanker paru-paru. Adapun 

partikel radioaktif dengan dosis signifikan dapat menyebabkan karsinoma 

jaringan paru-paru (WHO, 1999). 

Contoh : debu hasil peluruhan radon, asbestos, arsenik. 

3. Debu beracun (bersifat toksik bagi tubuh).  

Contohnya : timbal, arsen, uranium radium, bijih beryllium, torium, chromium, 

vanadium, merkuri , cadmium, selenium, mangan, nikel dan perak 

4. Debu radioaktif (berbahaya karena radiasi alfa dan beta)  

Contoh : bijih uranium, torium, radium. 

5. Debu eksplosif   

Contohnya : debu metal (zinc, aluminium, magnesiu, timah putih, besi), batu 

bara (bituminous,lignite), bijih  sulfida, debu-debu organik.  

6. Debu  penggangu (berefek kerugian yang ringan terhadap manusia).  

Contoh : gypsum, koalin, batu kapur.  

7. Inert dust/debu yang tidak bereaksi kimia dengan zat lain (tidak mempunyai 

akibat pada paru-paru). 

8. Respirable dust (berukuran dibawah 10 mikron sehingga debu dapat terhirup 

oleh manusia).  

9. Irrespirable dust (debu yang tidak dapat terhirup oleh manusia yang 

berukuran diatas 10 mikron). 

Semua debu ketika berada di dalam tubuh manusia akan berahaya dalam jangka 

waktu lama jika dalam jumlah berlebihan.  

 

2.2.7 Definisi dan Karakter Particulate Matter 

Particullate Matter (PM) adalah polutan udara yang terdiri dari bahan padat 

dan/atau cair (WHO, 2013). Partikulat yang ada di udara disebut dengan aerosol, 

yang terdiri dari aerosol cair dan aerosol padat.  
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Particullate matter diklasifikasikan berdasarkan ukurannya, dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu (EPA, 2016) :  

a. PM10 (Coarse Particullate Matter/Inhalable particles) : PM10 memiliki ukuran 

diameter ≤ 10 µm. 

b. PM2,5 (Fine Particullate Matter) : PM2,5  memiliki ukuran diameter ≤ 2,5 µm. PM 

2,5 tidak dapat dilihat dengan kasat mata, di istilahkan PM 2,5 merupakan 3% 

dari ukuran rambut manusia. Sedangkan untuk ukuran partikulat ≤0,1 µm 

sering disebut dengan ultrafine particles. Berikut ini merupakan gambar 

perbedaan antara PM 2,5 dengan PM 10. 

 

Gambar 2.5 Perbandingan ukuran diameter PM 10 dengan PM 2,5 

(EPA, 2018) 

PM10 dikategorikan sebagai inhalable particles karena dapat berpenetrasi 

hingga daerah torak. Sedangkan PM2,5 dikategorikan sebagai respirable particles  

yang karena kemampuannya dapat mengendap sampai saluran pernapasan 

terkecil dan alveoli (WHO, 2005a). Particulate Matter memiliki komponen utama 

seperti nitrat, sulfat, amonia, karbon hitam, natrium klorida, debu, mineral, dan air. 

PM mengandung berbagai  campuran kompleks partiket padat dan cair dari zat 

organik/anorganik yang berada di udara (WHO, 2016). 
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Gambar 2.6 Kisaran Ukuran Partikel Udara 

(WHO, 2005a) 

2.2.8 Sumber Particulate Matter 

Partikulat dapat terbentuk melalui partikel yang memancar langsung ke 

udara (primary particles) dan terbentuk melalui reaksi kimia diantara material gas 

dan cahaya matahari di atmosfer (secondary particles). Sumber utama primary 

particles yaitu kendaraan, pembakaran batu bara, dan emisi industri. Secondary 

particles  umunya terdiri atas sulfat dan nitrat yang terbentuk melalui oksidasi sulfur 

dioksida dan nitrogen dioksida (EPA, 2004). Berdasarkan sumbernya partikulat 

dapat dibagi menjadi dua yaitu antrhropogenik (man-made) dan sumber alami 

(non-antropogenic). Antropogenik meliputi pembakaran mesin (diesel dan bensin) 

, pembakaran bahan bakar padat (batubara lignit, minyak berat, dan biomassa), 

pembakaran pada rumah tangga, pembuatan semen, keramik, batu bata, dan 

peleburan. Sumber alami partikulat meliputi aktivitas gunung api, dekomposisi 

biotik, dan kebakaran hutan (WHO, 2013). Particulate matter berdasarkan geologi, 

dapat terdiri dari bahan-bahan seperti oksida alumunium, kalsium,besi, dan oksida 

logam lainnya. Hal tersebut bergantung pada geologi area dan jenis industri seperti 

pembuatan baja, peleburan, penambangan,dan produksi semen (EPA, 1998).  

Menurut WHO (2005a) TSP dan Coarse particle (PM10) umumnya 

terbentuk melalui proses mekanik yang dihasilkan dari pecahnya partikel padat 

yang berukuran besar menjadi partikel-partikel yang berukuran kecil. Sumber 

biologi umumnya berkontribusi besar dalam fraksi tersebut. Sumber dari PM10 

meliputi: jalan dan aktivitas industri, proses pertanian, dan bahan non-combustible 

dalam proses pembakaran yaitu fly ash. Sumber PM2,5 sendiri dapat dibagi 
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menjadi sumber antropogenik (kegiatan manusia) dan sumber alami. Sumber 

pajanan PM2,5 yang penting diperhatikan kini adalah antropogenik sumber PM2,5 

pada kegiatan antropogenik seperti: pembakaran bahan bahar fosil (pada 

kendaraan dan power plant) dan pembakaran biomassa  (penggunaan kayu bakar 

untuk memasak, kebakaran hutan, dan pembakara  bahan pertanian) 

2.2.9 Mekanisme Pemajanan PM2,5 Pada Manusia 

Organ pernapasan yang berfungsi menjadi jalur utama masuknya partikulat 

adalah paru-paru. Ukuran Particulate Matter (PM2,5) yang sangat kecil 

memungkinan untuk masuk ke dalam sistem pernapasan bagian dalam alveoli dan 

dapat masuk ke dalam sirkulasi darah. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkam 

penurunan fungsi paru (CDC, 2017). PM2,5 terdeposisi dalam tubuh melalui 

beberapa mekanisme yaitu inersia impaksi, sedimentasi, difusi, intersepsi dan 

presipitasi elektrostatik (EPA, 2004) :   

 

Gambar 2.7 Tempat Terdeposisinya Partikulat Berdasarkan Ukuran di Saluran 

Pernapasan 

(Praznikar & Praznikar, 2012) 

 

a. Inertial impaction (inersia impaksi) : mekanisme yang terjadi karena adanya 

perubahan dalam sistem pernapasan baik dari aliran dan  velositas (kecepatan) 

udara di jalan napas. Beberapa partikel gagal untuk mengikuti arah aliran arus 

tersebut. Hal ini menyebabkan partikel tertahan pada permukaan saluran 

pernapasan. Deposisi melalui mekanisme impaksi signifikan terjadi pada 

partikel yang memiliki ukuran lebih besar dari 2 µm. 
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b. Sedimentation : merupakan proses deposisi yang sangat dipengaruhi dengan 

gaya gravitasi. Sedimentasi akan meningkat apabila ukuran, berat jenis, dan 

lama waktu partikulat bertahan di dalam saluran juga meningkat. Tempat 

terjadinya sedimentasi umumnya ada di sekitar bronkus dan bronkulious. 

c. Diffusion (difusi) : partikulat yang memiliki diameter < 0,1 µm dalam udara 

ambien memiliki gerak yang sama dengan molekul gas. Pada saat partikel 

bergerak secara acak, maka partikel akan terdeposisi pada permukaan saluran 

napas. Semakin kecil ukuran partikulat, maka akan semakin kuat gerakan yang 

dihasilkan, terutama pada partikulat yang berkuran 0,2 sampai 1,0 μm. 

Mekanisme ini terjadi di alveoli.  

d. Interception (intersepsi) adalah mekanisme deposisi yang terjadi karena 

adanya kontak dengan permukaan  saluran napas. Partikulat yang semakin 

dekat dengan saluran pernapasan maka kemungkinan terdepositnya akan 

semakin besar.  

e. Electrostatic precipitation (presipitasi elektrostatik) adalah mekanisme yang 

berkaitan dengan muatan partikel. Partikel akan terdeposisi karena partikel 

memiliki muatan partikel. Proses ini jarang terjadi karena partikel pada 

umumnya tidak bermuatan saat di udara ambien, partikel bermuatan ketika 

bertemu dengan ion di udara. 

 

Gambar 2.8 Mekanisme  Terdeposisinya PM2,5 pada Saluran Napas 

(Fröhlich & Salar-behzadi, 2014) 

2.2.10 Faktor yang Mempengaruhi Pajanan PM 

Respons terhadap suatu agent dipengaruhi oleh sifat kimia fisik dari bahan 

tersebut, situasi pemajanan, dan kerentanan dari sistem biologi dari subjek 
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(karakteristik responden). Faktor utama yang dapat mempengaruhi toksisitas 

sangat berhubungan dengan situasi pemajanan seperti jalur masuk masuk ke 

dalam tubuh, frekuensi pemajanan, dan jangka waktu  (Kusnoputranto, 1995). 

Berikut ini akan dikelaskan terkait dengan karakteristik responden dan pola 

pajanan. 

1. Karakteristik Responden 

a. Gender  

Pria dan wanita memiliki perbedaan pada ukuran tubuh, ukuran konduktif 

jalan napas, dan distribusi parameter ventilatory. Studi tentang evaluasi 

deposisi partikel berukuran 1 µm pada wanita dan pria, dengan mengukur 

total fraksi deposisi paru pada orang dewasa sehat dengan ukuran 0.04 

sampai 0,1 µm. Hasil menunjukan bahwa deposisi fraksi paru lebih besar 

pada wanita dibandingkan pada pria (Kemenkes RI, 2012). 

b. Usia  

Kelompok usia kaitannya dengan pajanan PM2,5 yakni dapat 

mempengaruhi laju inhalasi. Laju inhlasi pada dewasa sebesar 0,83 

m3/jam  dan anak-anak usia 6 s.d. 12 tahun sebesar 0,5  m3/jam hal 

tersebut berdasarkan nilai default US EPA (Kemenkes RI, 2012) 

c. Berat Badan 

Dalam analisis ARKL berat badan digunakan sebagai denumerator untuk 

mengukur intake pajanan. Berat badan diartikan sebagai BB manusia 

dalam kg pada individu/populasi. Nilai default manusia dewasa di Asia atau 

Indonesia sebesar 55 kg dan pada anak-anak sebesar 15 kg, namun angka 

berat badan tergantung pada pengukuran yang dilakukan pada saat 

penelitian di lapangan. (Kemenkes RI, 2012) 

2. Pola Pajanan 

a. Waktu Pajanan 

Merupakan banyaknya jam/lama terjadinya pajanan dalam sehari yang 

memiliki satuan (jam/hari). Waktu pajanan ini memiliki nilai default yaitu 

pada area pemukiman selama 24 jam/hari, 8 jam/hari selama di lingkungan 

kerja, dan pajanan di area sekolah dasar selama 6 jam/hari. (Kemenkes RI, 

2012) 

b. Frekuensi Pajanan 

Merupakan jumlah hari lama terjadinya pajanan pada setiap tahunnya yang 

memiliki satuan (hari/tahun). Adapun di area permukiman, nilai default 



 

 

25 
 

pajanannya adalah 350 (hari/tahun) dan untuk lingkungan kerja sebesar  

250 (hari/tahun) (Kemenkes RI, 2012) 

c. Durasi Pajanan 

Merupakan jumlah tahun terjadinya pajanan memiliki satuan (tahun). Nilai 

default untuk industri pada faktor debu sebesar 30 tahun  (Kemenkes RI, 

2012) 

2.2.11 Baku Mutu PM 2,5 

Baku mutu udara menurut Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 adalah 

batas ukuran atau kadar zat dan/atau komponen yang seharusny ada dalam unsur 

pencemar/polutan yang keberadaannya yang ditenggang dalam udara ambien. 

Baku mutu nasional merupakan batas maksimum kualitas udara agar tidak terjadi 

pencemaran. Adapun nilai ambang batas (NAB) merupakan standar faktor dari 

bahaya di sekitar lingkungan tempat kerja sebagai kadar/intensitas rata-rata waktu 

yang masih dapat ditoleransi tenaga kerja kerja dengan tidak mengakibatkan 

gangguan kesehatan selama melakukan pekerjaan sehari-hari untuk tidak lebih 

dari 8 jam/hari atau 40 jam/minggu. (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Lingkungan Kerja) 

Tabel 2.2 Baku Mutu Konsentrasi PM2,5 di Udara 

Indikator Konsentrasi baku mutu 

PP RI No.41 Tahun 1999 65 µg/ m3 dalam 24 jam 

15 µg/ m3 dalam setahun 

National Ambient Air Quality 

Standards (NAAQS) US EPA 

35 µg/ m3 dalam 24 jam (EPA, 2017a) 

15 µg/ m3 dalam dalam setahun (EPA, 

2017a) 

WHO 25 µg/ m3 dalam 24 jam 

10 µg/ m3 dalam setahun (WHO, 2005b) 

Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2008  3 µg/ m3 dalam 8 jam  kerja/hari 
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2.2.12 Efek PM 2,5 Terhadap Kesehatan 

Particulate Matter (PM2,5) merupakan partikel-partikel yang memiliki ukuran 

sangat kecil dan dapat menembus ke dalam paru-paru. Partikel yang berukuran 

2,5  µm apabila terhirup oleh hidung manusia tidak dapat disaring dalam sistem 

pernapasan bagian atas sehingga dapat menembus sistem pernapasan bagian 

dalam. Berikut dampak akibat dari pajanan PM2,5 terhadap kesehatan : 

Tabel 2.3 Dampak Pajanan PM2,5 terhadap Kesehatan 

Durasi Pajanan PM2,5 Organ Efek  

Jangka Pendek Paru-paru Sakit dada 

Batuk 

Sulit bernapas 

Jantung Serangan jantung 

Detak jantung yang tidak normal 

Mata Iritasi Mata 

Jangka Panjang Paru-paru Penurunan fungsi paru 

Kematian prematur pada orang yang 

menderita penyakit paru 

Jantung Kematian prematur pada orang yang 

menderita penyakit jantung  

Penyakit jantung akan semakin 

parah 

(EPA, 2012) 

 

Berdasarkan studi terkait PM2,5 yang dilakukan Feng, at al (2016) 

menunjukkan bahwa pajanan PM2,5 berkaitan dengan kejadian penyakit paru 

obstruktif kronik (PPOK), penurunan fungsi paru, ISPA, meningkatkan insiden dan 

memperburuk asma. PM2,5 yang masuk ke tubuh manusia dapat menyebabkan 

penurunan pada fungsi paru (CDC, 2017). Menurut WHO (2016) pajanan PM2,5 

dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan seperti Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik (PPOK), Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kanker paru, 

stroke, Ischeaemic Heart Disease, dan kematian dini. Penyakit tersebut terjadi 

dikarenakan adanya inflamasi di sekitar daerah paru-paru. Proses inflamasi terjadi 

karena adanya oxidative strees dimana PM2,5 terdeposisi pada makrofag alveolar 

dan sel epitel paru-paru. Oxidative strees dapat menimbulkan kematian pada 

makrofag alveolar dan sel epitel paru-paru dengan cara apoptosis atau autofag. 

Menurut WHO (2016) pajanan PM2,5 dapat menyebabkan gangguan 

saluran pernapasan salah satunya yaitu Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). 
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Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) biasanya didefinisikan sebagai penyakit 

yang menyerang paru-paru dalam jangka panjang. Penyakit ini bekerja dengan 

menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga akan mengalami 

kesulitan dalam bernapas. PPOK merupakan kombinasi dari dua penyakit 

pernapasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Bronkitis kronis merupakan 

infeksi saluran udara menuju paru-paru sehingga terjadi  pembengkakan dinding 

bronkus dan cairan di saluran udara yang diproduksi secara 

berlebihan. Sedangkan emfisema merupakan kondisi rusaknya kantung  udara 

yang terjadi secara bertahap pada paru-paru (Kemenkes RI, 2019)  

Bronkitis kronik adalah rusaknya saluran pernafasan yang ditandai oleh batuk 

kronis yang menghasilkan dahak selama minimal 3 bulan dalam satu tahun, 

berturut-turut sekurang-kurangnya dua tahun dan tidak disebabkan oleh penyakit 

lainnya. Pada bronkitis kronis terdapat kelainan pembesaran kelenjar mukosa 

bronkus, metaplasia sel goblet, inflamasi, hipertrofi otot polos pernapasan serta 

distorsi akibat fibrosis (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2003). Adapun gejala 

bronkitis seperti batuk yang terus menerus, sakit tenggorokan, batuk berlendir, 

sakit kepala, sakit atau nyeri dada, hidung berair atau tersumbat, dan mudah lelah 

(Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2018). 

2.2.13 Definisi Studi Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan 

Menurut Rahman (2007) mendefinisikan ARKL (analisis risiko kesehatan 

lingkungan) sebagai proses perhitungan atau prakiraan risiko yang terjadi pada 

suatu organisme/individu sasaran, sistem, atau sub sistem, termasuk di dalamnya 

mengidentifikasi bahaya ketidakpastian yang menyertainya, setelah terpapar oleh 

agent tertentu, dengan memperhatikan karakteristik yang terdapat pada agent 

tersebut dan karakteristik sistem sasaran yang spesifik. Sedangkan menurut 

Kemenkes No.876 Tahun 2001, ARKL merupakan suatu proses untuk mencermati 

adanya potensi besarnya risiko yang dimulai dari deskripsi masalah lingkungan 

dan melibatkan penetapan risiko pada kesehatan manusia yang berkaitan dengan 

masalah lingkungan tersebut. Pada implementasinya, ARKL digunakan guna 

memprediksi besar/kecilnya risiko dari suatu  kegiatan pembangunan yang sudah 

berjalan, memperkirakan risiko saat ini dan masa yang akan datang. 

Kementerian Kesehatan RI (2012)  menjelaskan bahwa  analisis risiko (risk 

assessment) sebagai suatu estimasi dari  risiko, tidak untuk menjawab pertayaan 

bagaimana aman itu adalah aman, tetapi memberikan jawaban tentang risiko yang 



 

 

28 
 

boleh diterima atau ditoleransi serta adanya pengelolaan risiko jika diperlukan.  

ARKL memiliki sifat agent specific dan site specific, berbeda dengan studi 

epidemiologi kesehatan lingkungan yang biasanya dilakukan atas dasar adanya 

kejadian penyakit (disease oriented) atau konsisi lingkungan yang spesifik (agent 

oriented). IPCS (2004), yang termuat dalam Rahman (2007) menjelaskan bahwa 

risiko sebagai keboleh jadian (probabilitas) efek yang merugikan bagi organisme, 

sistem dan/atau populasi yang disebabkan oleh pemajanan dari suatu agent.  

2.2.14 Tahapan Studi Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan 

Menurut Rahman et.al (2004) pelaksanaan ARKL, meliputi identifikasi 

bahaya, penilaian risiko, pengolahan risiko, dan komunikasi risiko. Penilaian risiko 

sendiri terdiri dari 4 unsur, yaitu penilaian sumber (source assesment), penilaian 

kontak atau pajanan (exposure assesment), penilaian dosis respons (dose 

respons assesment), dan karakterisasi risiko. Berikut merupakan gambar tahapan 

dari analisis risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko : 

 

Bagan 2.4 Ruang Lingkup Risk Analysis dengan Risk Assessment 

(Rahman et al, 2004) 

1. Identifikasi Bahaya 

Identifikasi Bahaya merupakan proses menentukan apakah paparan dapat 

menyebabkan kemungkinan peningkatan efek kesehatan yang merugikan terjadi 

pada manusia (EPA, 2017b). Menurut Rahman et al (2004) identifikasi bahaya 

dimaksudkan guna penentuan adanya bahaya lingkungan di suatu lokasi. Dalam 
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analisis risiko, bahaya dikenal sebagai zat toksik atau kondisi yang dapat 

berpotensi menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan pada manusia. Identifikasi 

risiko adalah proses kualitatif untuk mengenali macam-macam bahaya agen risiko 

di lingkungan, sumbernya, dan toksisitasnya. Setelah bahaya spesifik dapat di 

identifikasi maka sumbernya harus di identifikasi pula. Identifikasi ini meliputi 

produksi, pemakaian, dan pembuangan. Dalam pedoman yang dikeluarkan 

Kemenkes RI (2012) terkait ARKL,  untuk melengkapi proses identifikasi  bahaya 

dapat ditambah gejala  gangguan kesehatan yang berkaitan dengan agen risiko.  

Tahapan ini sebaiknya dapat  menjawab agen resiko apa yang berbahaya, dimana 

agen risiko eksiting, dan potensi gejala kesehatan yang muncul. 

 

2. Penilaian Dosis Respon 

Setelah dilakukannya identifikasi bahaya, tahap selanjutnya  adalah 

analisis dosis- respons yaitu dengan menggunakan RfC, dan/atau RfD, dan/atau 

SF  agen  risiko karsinogenik yang menjadi fokus ARKL, serta memahami 

kemungkinan efek yang akan ditimbulkan oleh agen risiko pada manusia. Berikut 

analisis pada tahap ini menyangkut tentang (Kemenkes RI, 2012) :  

a. Mengetahui jalur pajanan (pathways) agen risiko yang masuk ke dalam tubuh 

manusia  

b. Memahami perubahan efek atau gejala kesehatan akibat adanya peningkatan 

konsentrasi/dosis agen yang masuk ke dalam tubuh 

c. Mengetahui konsentrasi referensi (RfC ) atau dosis referensi (RfD)  atau  cancer 

slope factor  (CSF) untuk efek karsinogenik. RfD atau RfC diartikan sebagai 

dosis atau konsentrasi dari pajanan harian agen risiko non karsinogenik yang 

diestimasikan tidak akan menimbulkan efek gangguan kesehatan walaupun 

pajanan terjadi sepanjang hayat. 

Dalam menanalisis dosis-respon, dosis dinyatakan sebagai agen risiko 

yang terhirup (inhalasi), tertelan (ingesti) atau menyerap melalui kulit (absorbsi) 

dalam mg/kg/hari. Respon dari efek non-karsinogenik atau  efek sistemik, 

ditimbulkan oleh dosis agen risiko dapat beragam, mulai dari yang sifatnya 

sementara (tidak teramati), kelainan fungsional yang kronik, kerusakan organ yang 

menetap, sampai kematian.(Rahman, 2007) 

Menurut Rahman (2007) dosis yang digunakan untuk menetapkan RfD 

adalah yang menyebabkan efek paling rendah yang disebut No Observed Adverse 
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Effect Level (NOAEL) atau Lowest Ob-served Adverse Effect Level (LOAEL). 

NOAEL yaitu dosis paling tinggi dari zat pada toksisitas kronik atau subkronik baik 

secara biologis atau statistik tidak engakibatkan efek merugikan terhadap hewan 

yang diuji atau pada manusia sedangkan LOAEL yaitu dosis paling rendah yang 

secara biologis atau statistik masih menunjukkan efek merugikan pada hewan uji 

atau manusia. RfD atau RfC diturunkan dari NOAEL atau LOAEL menurut 

Persamaan:   

𝑅𝑓𝐷 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑓𝐶 =  
𝑁𝑂𝐴𝐸𝐿 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐿𝑂𝐴𝐸𝐿

𝑈𝐹1 𝑥 𝑈𝐹2 𝑥 𝑈𝐹3 𝑥 𝑈𝐹4 𝑥 𝑀𝐹
 

Dosis RfD/RfC bukan merupakan dosis yang boleh diterima (acceptable) 

melainkan merupakan dosis referensi. Jika dosis yang diterima manusia melebihi 

RfD, akan ada kemungkinan risiko  lebih besar. Namun jika dosis di atas RfD/RfC 

tidak otomatis mengganggu kesehatan, sebaliknya dosis di bawah RfD/RfC tidak 

otomatis aman, karena RfD/RfC diturunkan dengan menyertakan unsur 

ketidakpastian. UF adalah uncertainty factor (faktor ketidakpastian) dengan : 

- UF 1 = 10 untuk sensitivitas dalam populasi manusia (10H, human) 

- UF 2 = 10 untuk ekstrapolasi dari hewan ke manusia (10A, animal) 

- UF 3 = 10 jika NOAEL diturunkan dari uji subkronik, bukan kronik 

- UF 3 = 10 bila menggunakan LOAEL bukan NOAEL 

- MF adalah faktor modifikasi yang bernilai 1 s/d 10 guna mengakomodasi 

kelemahan studi yang tidak terdapat pada UF.  

Penentun nilai UF dan MF tidak terlepas dari subyektivitas. Untuk 

menghindari subyektivitas, IPCS (2004) mengajukan  model dosis-respon 

berdasarkan  toksikokinetika dan toksikodinamika zat toksik dengan memecah UF 

menjadi ADUF (= 100,4 atau 2,5), AKUF (= 100,6 atau 4,0), HDUF (=100,5 atau 3,2), dan 

HKUF (=100,5 atau 3,2) (IPCS,2004 dalam Rahman, 2007). Dalam pecahan UF ini, 

A = animal to human, D = toxicodynamics, H = human variability, K = toxicokinetics. 

Menurut Rahman et al  (2008) dosis (RfC) debu belum tersedia baik dalam daftar 

IRIS (EPA,2006) maupun dalam tabel MRL (ATSDR, 2008). RfC debu tidak 

ditetapkan dari NOAEL atau LOAEL sehingga diturunkan dari NAAQS, karena 

diketahuinya nilai default faktor-faktor pemajannya. 

 

3. Analisis Pemajanan (Exposure Assesment) 

Penilaian pemajanan merupakan proses ukur atau memperkirakan 

besarnya durasi dan frekuensi pajanan agen terhadap manusia di lingkungan, atau 
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memperkirakan paparan di masa hidupnya (EPA, 2017b). Analisis pemajanan 

dimaksudkan untuk mengetahui jalur-jalur pajanan (inhalasi, ingesti, dan absorbsi) 

dan media (udara, air, tanah, makanan) dari agen risiko sehingga dapat dihitung 

jumlah asupan yang diterima individu di dalam populasi berisiko Rahman, 2004). 

Analisis pemajanan yaitu mengukur atau menghitung intake (I)/asupan agen risiko. 

Analisis pajanan akan mengahasilkan critical pathway (jalur pajanan dominan). 

Jika critical pathway telah ditemukan jalur-jalur lain kontribusinya kecil dan boleh 

jadi diabaikan. Adapun informasi dan data yang dibutuhkan untuk menghitung 

intake yaitu semua variable seperti konsentrasi, laju asupan, durasi pemajanan, 

frekuensi pemajanan, waktu pemajanan, periode waktu rata-rata, dan berat badan 

(Rahman,2004).  

 

4. Karakteristik Risiko 

Karakterisasi risiko kesehatan dinyatakan sebagai risk quotient (RQ) untuk 

efek non-karsinogenik. RQ dihitung menggunakan nilai asupan harian non-

karsinogenik (chronic daily intake / CDI)  dengan Dosis referensi (RfD atau RfC) 

dengan cara membaginya menurut persamaan (Rahman, 2007): 

𝑅𝑄 =  
𝐼

𝑅𝑓𝐷 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑓𝐶
 

RfC merupakan dosis referensi untuk pajanan inhalasi (udara = gas dan 

debu). Risiko kesehatan perlu adanya pengendalian jika nilai RQ>1. Jika RQ≤1, 

risiko tidak perlu adanya pengendalian namun perlu dipertahankan agar nilai RQ 

tidak melebihi 1 (Rahman et al., 2004). Berikut bagan yang terkait dengan 

kerangka konseptual dari ARKL, yang meunjukkan apabila RQ>1 perlu dilakukan 

menanjemen risiko dan komunikasi risiko.   
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Bagan 2.5 Kerangka Konseptuan ARKL 

(Kemenkes RI, 2012) 

 

2.2.15 Manajemen Risiko/Pengelolaan Risiko dan Komunikasi Risiko 

Manajemen risiko lingkungan merupakan upaya untuk menentukan risiko 

lingkungan apa yang ada dan kemudian menentukan cara mengelola risiko 

dengan cara yang paling sesuai untuk melindungi kesehatan manusia dan 

lingkungan (EPA, 2017b). Pada area yang terindikasi berisiko terkena pajananm 

diperlukan manajemen risiko untuk mengurangi dampak yang akan terjadi di 

kemudan hari pada manusia. Manajemen risiko dapat dilakukan dengan 

manipulasi dari faktor-faktor pemajanan kejadan penyakit seperti  manajemen 

kejadian penyakit, manajemen sumber, manajemen pada media pemajanan, atau 

manajemen pada manusia (Novirsa & Achmadi, 2012). Berdasarkan karakterisasi 

risiko yang menunjukkan tingkat risiko tidak aman (RQ>1), dapat dilakukan 

minimalisasi nilai RQ dengan dirumuskannya pilihan dalam manajemen risiko. 

Dalam pengelolaan risiko perlu membedakan  antara strategi dan cara 
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pengelolaan risiko. Strategi pengelolaan risiko meliputi penentuan batas aman 

berdasarkan rumus intake yaitu (Kemenkes RI, 2012): 

1. Jumlah konsumsi (R), dan/atau   

2. Konsentrasi agen risiko (C), dan/atau 

3. Frekuensi pajanan (fE), dan/atau   

4. Waktu pajanan (tE), dan/atau   

5. Durasi pemajanan (Dt) 

Setelah batas aman telah ditentukan maka tahap selanjutnya adalah perlu 

adanya penapisan alternatif untuk batas aman yang nantinya akan dijadikan 

sebagai sasaran atau pencapaian dalam pengelolaan risiko. Batas aman yang 

dipilih adalah yang nilainya realistis dan rasional untuk dicapai. Dalam pengelolaan 

risiko dapat dilakukan berbagai cara atau metode yang dapat digunakan untuk 

mencapai titik batas aman tersebut. Sedangkan cara pengelolaan risiko yaitu cara 

yang ditempuh untuk menjalankan strategi dengan berbagai pendekatan seperti 

pendekatan sosial - ekonomis, pendekatan teknologi, dan pendekatan institusional 

(Kemenkes RI,2012) : 

1. Pendekatan sosial – ekonomis 

Pendekatan social dalam pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara 

melibatatkan pihak lain, penerapan sistem kompensasi, efisiensi proses, dan 

substitusi. Contonya dalam pendekatan sosial – ekonomis antara lain: 

pemberdayaan masyarakat yang berisiko, permohonan bantuan pemerintah 

akibat keterbatasan pemrakarsa (pihak yang bertanggung jawab mengelola 

risiko), 3R limbah, pemberian kompensasi terhadap masyarakat yang 

terdampak, dll. 

2. Pendekatan teknologi  

Pendekatan teknologi dalam pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan 

cara seperti penggunaan alat, metode, dan bahan serta teknik tertentu. 

Contohnya :  modifikasi cerobong asap, penanaman tanaman penyerap 

polutan, penerapan penggunaan IPAL, pengolahan/ penyaringan air, dll. 

3. Pendekatan institusional  

Pendekatan Institusional dalam pengelolaan risiko dapat ditempuh 

dengan mekanisme atau melalui jalur kelembagaan melalui cara kerjasama 

dengan pihak lain. Contohnya antara lain : mendukung pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah, kerjasama dalam pengolahan limbah B3, 

penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang, dll. 
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Komunikasi risiko ditujukan untuk menyapaikan informasi terkait risiko 

kepada masyarakat/populasi berisiko, pemerintah, dan pihak yang berkepentingan 

lainnya. Komunikasi risiko merupakan bentuk lanjutan dari pelaksanaan ARKL. 

Sebaiknya digunakan baha yang umum dan mudah dipahami, serta termuat 

seluruh informasi yang dibutuhkan (Kemenkes RI,2012). Alat komunikasi risiko 

dapat berupa pernyataan tertulis, verbal, atau visual yang berisi informasi tentang 

risiko (EPA, 2017b). 

 

2.3 Hasil Kegiatan Sebelumnya 

Berikut ini  mengenai studi terkait dengan PM 2,5 dengan desain studi 

analisis risiko kesehatan lingkungan ARKL di Indonesia. 

 

No Judul dan 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil 

1.  Analisis Risiko 
Kesehatan 
Lingkungan 
Pajanan 
Particutale 
Matter 
(PM2,5) di 
Kawasan 
Industri 
Peleburan 
Alumunium 
 
(Oktaviana, 
2019) 
Skripsi 

Konsentrasi 
PM2,5 di  udara  
ambien   
  
Karakteristik 
antropometri  
a. berat badan 
b. umur   
c.laju asupan  
  
Pola pajanan   
a. Lama 
pajanan 
b. Frekuensi 
pajanan  
c. Durasi 
pajanan  
 
Variabel lainnya 
: 
Kelembapan, 
Suhu,dan 
Kecepatan 
Angin 

Studi ARKL, 
untuk 
menghitung 
pajanan life time 
dan waktu- 
waktu 
penggalnya 
(5,10,15,20,25, 
dan 30 tahun)  
pada pajanan 
PM2,5 
  
Pengukuran 
langsung di 5 
titik lokasi  
menggunakan 
alat aerosol 
dengan metode 
light scattering 
 
Sampel yang 
diambil 
sebanyak 80 KK 

Konsentrasi PM 2,5 

tertinggi tercatat di lokasi 

B sebesar 0,071 mg/Nm3 

dan terendah lokasi A 

sebesar 0,030 mg/Nm 

 

Nilai dosis respon untuk 
particulate matter 
(PM2.5) diturunkan dari 
nilai baku mutu udara 
National Ambient Quality 
Standar (NAAQS) EPA, 
yaitu sebesar 0,012 
mg/kg/hari 
 
Hasil perhitungan 
karakteristik risiko 
menunjukkan bahwa 
pajanan particulate 
matter (PM2.5) melalui 
inhalasi sudah tidak 
aman pada konsentrasi 
PM2.5 berada pada 
konsentrasi maksimum 
sebesar 0,071 mg/Nm3 
dan konsentrasi rata-rata 
sebesar 0,0468 mg/Nm 

2. Analisis Risiko 
Kesehatan 
Pajanan 
Particulate 
Matter 
(PM2,5) Pada 

Konsentrasi 
PM2,5 di  udara  
ambien   
  
Karakteristik 
antropometri  

Studi ARKL, 
untuk 
menghitung 
pajanan life time 
dan waktu- 
waktu 

Konsentrasi PM 2,5 

tertinggi tercatat di lokasi 

daerah Lialang 1, 

dengan rata-rata 
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No Judul dan 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil 

Pekerja 
Pengrajin Batu 
Bata di 
Kecamatan 
Taktakan Kota 
Serang 
Banten Tahun 
2018 
 
(Huda, 2018) 
Skripsi 

a. berat badan  
b. umur   
c.laju asupan  
  
Pola pajanan   
a. Lama 
pajanan 
b. Frekuensi 
pajanan  
c. Durasi 
pajanan 

penggalnya (real 
time,20,25, dan 
30 tahun)  pada 
pajanan PM2,5 
  
Pengukuran 
langsung di 9 
titik lokasi  
menggunakan 
alat Haz-Dust 
EPAM 5000 US 
 
Sampel yang 
diambil 
sebanyak 73 
pekerja 

konsentrasi pencetakan 

sebesar 58,7 µg/m3 

Pada proses pencetakan 
mulai ditemukan resiko  
(RQ≥1)  pada  
konsentrasi ratarata  
58,7 µg/m3 pada durasi 
pajanan setelah 25 tahun 
sekitar 27,4% pekerja 
berisiko. Sedangkan 
untuk proses 
pembakaran mulai 
ditemukan resiko  
(RQ≥1)  dengan 
konsentrasi rata-rata 
418,5  µg/m3  RQ≥1 
ditemukan pada durasi 
pajanan 20 tahun sekitar 
15,5% responden yang 
berisiko 
 

3. Analisis Risiko 
Kesehatan 
Lingkungan 
Pertambangan 
Kapur di 
Sukabumi, 
Cirebon, 
Tegal, Jepara 
dan Tulung 
Agung  
  
  
  
(Rahman et 
al., 2008)  
Jurnal 

Konsentrasi 
TSP dan PM10 
di  udara  
ambien   
  
Karakteristik 
antropometri  
a. berat badan  
b. umur   
c.laju asupan  
  
Pola pajanan   
a. Lama 
pajanan 
b. Frekuensi 
pajanan  
c. Durasi 
pajanan  
  
Variable lainnya 
yang di ukur 
yaitu Suhu 0C - 
Kecepatan 
angina (m/det) - 
Arah angin 

Studi ARKL, 
untuk 
menghitung 
pajanan life time 
dan waktu- 
waktu 
penggalnya 
(5,10,20,dan 25 
tahun)  pada 
pajanan TSP 
dan PM10   
  
TSP dan PM10 
diukur 1x24 jam 
ketika hari-hari 
tidak turun hujan 
antara Oktober 
dan Noovember 
menggunakan 
HVAS 200sibata  
 
Sampel diambil 
secara acak 30 
orang penduduk 
resedensial 
dewasa, laki-laki, 
dan perempuan 
sehingga untuk 5 
lokasi terkumpul 
400 orang 
responden 

Intake didapat dengan 
perhitungan: Laju 
inhalasi  yang di ukur 
dengan persamaan y= 
5,3Ln (x)-6,9 (Abrianto, 
2004) dengan x=Wb 
dengan x=55 kg 
berdasarkan berat badan 
rata-rata.  
  
Nilai RfC didapat dengan 
cara RfC=I dengan 
memasukan  nilai 
konsentrasi berdasarkan 
NAAQS, sehingga 
didapat RfCTSP sebesar 
0,020 mg/kg/hari dan 
RfC PM10 sebesar 0,014 
Adanya penurunan 
konsentrasi  TSP dan 
PM10 menurut jarak dari 
pusat tambang kapur 
pada 4 wilayah penilaian   
Hasil penelitian  (1) 
Kadar debu TSP lebih 
besar dari  PM10 (2) 
Secara kumulatif tingkat 
risiko di semua lokasi 
sampai 5 km dari pusat 
tambang sudah perlu 
dikendalikan  (3) RQ 
menurun sesuai dengan 
jarak dan daerah aman 



 

 

36 
 

No Judul dan 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil 

berada > 5 km dari pusat 
tambang  (4) Manajemen 
risiko yang paling 
realistis adalah 
menurunkan kosentrasi 
TSP dan PM10 dengan 
mengurangi laju 
penambangan 

4. Analisis Risiko 

Pajanan 

Particulate 

Matter (PM2,5) 

pada Pekerja 

di Industri 

Pengolahan 

Batu Kapur di 

Desa 

Ciampea 

Kecamatan 

Ciampea 

Kabupaten 

Bogor Tahun 

2013   

  

(Haerul, 2014) 

Skripsi  

Konsentrasi 

PM2,5 di  udara  

ambien   

  

Karakteristik 

antropometri  

a. berat badan  

b. umur  

c.laju asupan  

  

Pola pajanan  

a. Lama 

pajanan  b. 

Frekuensi 

pajanan  

c. Durasi 

pajanan 

Studi ARKL 

Pengukuran 

dilakukan pada 

12 titik lokasi 

pembakaran, 

dengan 

menggunakan 

Haz dust EPAM-

5000.   

  

Sampel yang 

diambil 

berjumlah 50 

sesuai dengan 

pekerja yang 

bekerja di area 

tungku 

pembakaran  

  

Pengukuran 

berat badan 

tidengan 

timbangan 

bathroom , dan 

pola pajanan 

serta  

karakteristik 

antropometri  

dengan 

wawancara 

menggunakan 

kuisioner 

 

Konsentrasi PM 2,5 

tertinggi tercatat sebesar 

1,141mg/m3 dan 

terendah 0,065 mg/m3 .  

  

Analisis risiko didapat 

bahwa pada tungku  1-7 

(RQ>1) dan pada tungku 

8-12 (RQ<1). Jika 

dipersentasikan maka 

terdapat 56% pekerja 

yang berisik 

5. Analisis Risiko 

Pajanan PM2,5 

terhadap 

Kesehatan 

Pekerja di 

Terminal 

Terpadu Kota 

Konsentrasi 

PM2,5 di udara 

ambien di 

terminal depok   

  

Karakteristik 

individu   

Studi ARKL, 

dengan metode 

sampel berupa 

purposive 

sampling  pada 

pedagang yang 

meiliki kios tetap, 

Pada tiga titik yang diukur 

diperoleh bahwa rata-rata 

konsentrasi PM2,5 adalah 

61,67 µg/m3  Hasil 

perhitungan real time 

maupun lifetime 

menunjukkan bahwa 
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No Judul dan 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil 

Depok Tahun 

2016   

 

(Wulandari D 

T, 2016)  

Skripsi   

 

a. berat badan  

b. umur   

c.laju asupan  

  

Pola aktivitas  

d.Lama pajanan   

e.Frekuensi 

pajanan  

f. Durasi 

pajanan   

tukang ojek, dan 

karyawan UPT 

terminal Depok  

  

Pengukuran 

konsentrasi 

PM2,5 dengan 

menggunakan 

Haz dust EPAM-

5000. Pada tiga 

titik yang diukur 

pagi, siang, dan 

sore 

Pengukuran 

berat badan 

tidengan 

timbangan 

bathroom   

Pola aktivitas 

dan karakteristik 

indivudu dengan 

wawancara 

menggunakan 

kuisioner 

seluruh kelompok pekerja 

memiliki risiko non 

karsinogenik (RQ>1) 

dengan asupan sebesar 

0,005 mg/kg/hari dan 

0,0106 mg/kg/hari   

  

Manajemen risiko yang 

dapat dilakukan adalah  

menurunkan konsentrasi 

pada batas aman yaitu 23 

µg/m3   atau membatasi 

waktu pajanan menjadi 5 

jam sehari atau 123 hari 

setahun atau 11,3 tahun 

6. Analisis risiko 

PM2,5 dan 

Dampaknya 

Terhadap 

Penurunan 

Fungsi Paru 

Pekerja 

Industri 

Semen PT 

Indocement 

Citeureup 

Bogor Tahun 

2016  

  

  

(Komariah, 

2016)  Skripsi   

 

Independen:  

Konsentrasi 

PM2,5 di udara 

ambien, diolah 

menjadi inatake 

debu yang 

terhirup  

  

Dependen: 

penurunan 

fungsi paru  

  

Variabel lain:  

usia, jenis 

kelamin, tinggi 

badan, status 

gizi, kebiasaan 

merokok, 

riwayat 

penyakit, lama 

kerja, dan masa 

kerja 

Studi ARKL, 

cross sectional, 

populasi adalah 

pekerja industri 

semen PT. 

Indocement 

yang berada di 

Citeureup, 

Kabupaten 

Bogor  

  

Pengukuran 

PM2,5 

menggunakan 

HVAS (high 

volume air 

sampler). 

Pengukuran 

dilakukakan 

pada 6 titik area.  

  

Pengukuran 

fungsi paru 

Diperoleh bahwa daerah 

berisiko (RQ>1) yaitu; 

storage, raw, mil, kiln, 

finish mill dan packing   

  

PM2,5 secara bivariat 

berhubungan dengan 

penurunan fungsi paru 

(OR: 2,722; P=0,035)  

  

Faktor lain yang 

mepempengaruhi adalah 

umur (OR: 2,833), status 

gizi (OR:3,323), 

kebiasaan merokok (OR: 

2,6), aktivitas fisik 

(OR:3,4), masa kerja 

(OR:3,05)   

  

Faktor yang paling 

mempengaruhi 

penurunan fungsi paru 

(analisis multivariat: 
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No Judul dan 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil 

menggunakan 

spirometri  

  

Status gizi diukur 

dengan  

pengolahan 

rumus IMT 

berdasarkan 

pengukuran TB 

dan BB   

konsentrasi PM 2,5;  

usia, status gizi, 

kebiasaan merokok dan 

masa kerja 

7. Analisis Risiko 

Pajanan PM2,5 

di Udara 

Ambien Siang 

Hari terhadap 

Masyarakat di 

Kawasan 

Industri 

Semen  

  

(Novirsa & 

Achmadi, 

2012) Jurnal 

Konsentrasi 

PM2,5 di  udara  

ambien   

  

Karakteristik 

antropometri  

a. berat badan  

b. umur   

c.laju asupan  

  

Pola pajanan  

a.Lama 

pajanan   

b. Frekuensi 

pajanan  

c. Durasi 

pajanan   

ARKL populasi 

yaitu warga 

dalam kawasan 

industri di 

kecamatan 

Lubuk Kilangan. 

Jumlah sampel 

dihitung 

berdasatkan 

rumus acak 

sederhana untuk 

penelitian uji 

beda rata-rata 

sehingga didapat 

sampel 

sebanyak 92  

  

Pengukuran 

konsentrasi 

PM2,5 dengan 

menggunakan 

digital reading  

Haz dust EPAM-

5000. Di ukur 

pada 10 titik, 

jumlah tersebut 

berdasarkan 

perhitungan 

kurva 

aproksimal. 

Jarak antar titik 

sampling adalah 

radius 500 m 

diukur dari pusat 

pabrik  

  

Terdapat tiga area 

berisiko dengan nilai 

RQ>1, yaitu ring 2 (500-

1.000 m), ring 4 (1.500-

2.000 m), da ring 5 

(2.000-2.500 m).   

  

Daerah yang paling 

aman yang dapat dihuni 

oleh masyarakat di 

industri semen adalah 

2,5 km dari pusat industri 

dengan konsentrasi 

PM2,5 paling aman  

sebesar 0,028 mg/m3.   
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No Judul dan 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil 

Pola pajanan 

dan karakteristik 

antropometri 

dengan 

wawancara 

menggunakan 

kuisioner 

8. Analisis Risiko 

Kesehatan 

Lingkungan 

Pajanan 

Particulate 

Matter (PM10) 

pada 

Pedagang 

Kaki Lima 

Akibat 

Aktivitas 

Transportasi   

  

  

(Wulandari, D, 

& Raharjo, 

2016) Jurnal 

Konsentrasi 

PM10 di  udara  

ambien   

  

Karakteristik 

antropometri  

a. berat badan  

b. umur   

c.laju asupan  

  

Pola pajanan   

a. Lama 

pajanan  

b. Frekuensi 

pajanan  

c. Durasi 

pajanan   

  

Variabel lain 

berupa batuk, 

sesak napas, 

nyeri dada, dan 

iritasi mata   

 

 

ARKL 

Konsentrasi risk 

agent diperoleh 

dari stasiun 

pemantauan 

kualitas udara 

BPH DKI Jakarta 

selama 365  

  

Konsentrasi 

PM10 diukur 

pada jalan 

Kaligawe Kota 

Semarang 

dengan sampel 

sebanyak 2 titik 

dengan dua kali 

pengukuran di 

pagi dan sore 

hari   

  

Subjek pada 

penelitian ini 

adalah PKL 

berjenis kelamin 

wanita yang 

berjalan 

disepanjang 

trotoar dengan 

metode (total 

sampling)  

Nilai RfC diturunkan dari 

baku mutu WHO 

sehingga didapat 0,014 

mg.kg/hari  

  

Konsentrasu min PM10 

sebesar 41,97 µg/m3 

dan maks 104,05 µg/m3 

dan ratarata 72,42 µg/m3  

  

Nilai mean dari berat 

badan sebesar 56 kg 

angka tersebut dibawah 

default EPA sehingga 

laju inhalasi dikur 

berdasarkan persamaan 

y= 5,3Ln (x)-6,9 

sehingga didapat nilai 

0,60 m3.  

  

PKL yang memiliki masa 

kerja lebih dari 8 jam 

perhari sebanyak  

67,9%, 94% terexpose 

lebih dari 350 hari/tahun 

dan 73,6% memiliki 

durassi ≥ 10 tahun.  

RQ>1 ditemukan pada 

konsentrasi maksimum  

PM10 pada 20,7% 

responden dan 9,4% 
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No Judul dan 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil 

 pada konsentrasi 

ratarata   

  

Sebagian besar 

responden telah 

mengalami efek akut dari 

PM10 berupa batuk 

(81,8%), sesak nafas 

(69,8%), nyeri dada 

(32,1%) dan iritasi mata 

(16,9%) 

9. Analisis Risiko 

Paparan Debu 

PM2,5 

terhadap 

Kejadian 

Penyakit Paru 

Obstruktif 

Kronis pada 

Pekerja 

Bagian Boiler 

Perusahaan 

Lem di 

Probolinggo   

  

(Kurnia & 

Keman, 2014) 

Jurnal   

Variable terikat 

adalah PPOK   

  

Variabel bebas 

adalah RQ , 

kebiasaan 

merokok, 

derajat berat 

merokok, dan 

usia 

Studi cross 

sectional dan 

menggunakan 

pendekatan 

ARKL serta uji 

Fisher’s Exact   

  

Sampel berupa 

11 orang pekerja 

yang berada 

pada bagian 

boiler   

  

Jumlah titik 

pengambilan 

debu ditentukan 

dengan 

purposive 

sampling, 

dengan 

menggunakan 

alat berupa high 

volume sampler 

(HVS) selama 24 

jam (satu hari 

pengukuran)  

dan dibagi 

menjadi 3 waktu 

pengukuran 

sesuai waktu 

kerja 

Hasil pengukuran 

menujukan debu tertinggi 

PM2,5  tertinggi sebesar 

60,27 µg/m3   

  

Berdasarkan analisis 

ARKL pekerja aman 

bekerja di bagian 

tersebut (RQ<1)  

  

Uji statististik  Fisher’s 

Exact menunjukkan 

variable kebiasaan 

merokok, derajat berat 

rokok, dan usia tidak 

signifikan dan untuk nilai 

RfQ  tidak terdefinisi 

karena sudah aman.   
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BAB 3  

METODOLOGI 

 

3.1 Jangka Waktu 

Penelitian dilakukan dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai Juli 2020. 

Berikut bagan jangka waku penelitiannya :  

 

Proses Penelitian 
Jangka Waktu (Oktober 2019- Juli 2020) 

Okt Nov Des Jan Feb Mar Mei Juni Juli 

Survei Lokasi                   

Pengajuan Judul                    

Pembuatan Proposal                 

Bimbingan Proposal               

Seminar Proposal                   

Kaji Etik                   

Perizinan                   

Pengambilan Data                  

Pengolahan Data                   

Penulisan Hasil & 
Pembahasan                 

Bimbingan Skripsi     

Sidang Akhir & Revisi                   

 

3.2 Ruang Lingkup. 

3.2.1 Lokasi 

Penelitian dilakukan di area peleburan logam di Kawasan PIK Desa 

Kebasen Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal. Kawasan Perkampungan Industri 

Kecil (PIK) Kecamatan Talang merupakan daerah industri peleburan logam di 

Kabupaten Tegal  

3.2.2 Populasi 

Populasi berisiko dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja di area 

peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan Talang  Kabupaten 

Tegal. Pemilihan pekerja peleburan logam sebagai population at risk yang  
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berpotensi mendapatkan pajanan PM2,5 dari proses peleburan yang berlangsung. 

Jumlah populasi pekerja yang bekerja di industri area peleburan logam di Kawasan 

PIK Desa Kebasen Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal berjumlah 73 pekerja. 

3.2.3 Sampel 

a. Manusia 

Sampel individu/populasi dalam penelitian ini yaitu pekerja 

peleburan logam yang memenuhi kriteria inklusi yaitu pekerja tetap di 

industri peleburan logam, telah bekerja minimal satu tahun, dan  mau 

bekerja sama dalam penelitian. Berikut Rumus yang digunakan untuk 

menentukan jumlah sampel (Supriyadi, 2014) : 

𝑛 =  
𝑍2  (1 −

𝛼
2) . 𝑃 (1 − 𝑃)𝑁

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2  (1 −
𝛼
2

) . 𝑃 (1 − 𝑃)
 

n : jumlah sampel   

Z : standar deviasi normal dengan CI=95%=1,96   

p : estimasi proporsi 

N : jumlah populasi 

d : presisi atau derajat ketepatan (90%)=0,1 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Haerul (2014), 

tentang Analisis Risiko Kesehatan pajanan PM2,5 terhadap pekerja di 

industri pengolahan batu kapur yang terletak di lokasi Kecamatan 

Ciampea, Kabupaten Bogor diperoleh bahwa pekerja memiliki risiko 

sebesar 56% (RQ≥1) dari total populasi yang diteliti, nilai tersebut 

dijadikan sebagai estimasi proporsi dalam pengukuran besar sampel. 

Nilai presisi atau derajat ketepatan (d) diperoleh dari nilai kesalahan yang 

dapat ditoleransi dan penelitian sebelumnya dengan menggunakan 

ARKL. Berdasarkan perhitungan sampel didapat jumlah sampel minimal 

sebesar 42 sampel. Adapun perhitungannya sebagai berikut  : 

 

 

𝑛 =  
1,962𝑥 0,56 𝑥 (1 − 0,56) 𝑥 73

(0,1)2 (73 − 1) + 1,962 𝑥 0,56 𝑥  (1 − 0,56)
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𝑛 =  
1,962𝑥 0,56 𝑥 0,44 𝑥 73

(0,1)2 (72) + 1,962 𝑥 0,56 𝑥  0,44
 

𝑛 =  
69,099

1,666
 

𝑛 = 41,6    42 sampel 

b. Pajanan 

Sampel pajanan dalam penelitian ini adalah konsentrasi PM2,5 pada 

udara ambien yang ada di lingkungan pekerja peleburan logam di 

Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang 

diambil pada saat aktivitas peleburan logam berlangsung. Pengambilan 

jumlah sampel pajanan sebanyak 5 titik yang didasarkan pada 

keterwakilan area penelitian dan keterwakilan aktivitas proses peleburan. 

Lima titik sampel tersebut dengan rincian 4 titik di lokasi sekitar UKM 

peleburan logam, dan 1 titik di area PT. Lut Putra Solder.   

3.3 Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional menggunakan 

desain analisis risiko kesehatan lingkungan. Desain ini ditujukan untuk menilai dan 

memperkirakan tingkat risiko pajanan zat berbahaya dari lingkungan terhadap 

kesehatan dari suatu populasi. Pajanan yang dimaksud yaitu PM2,5 yang ada di 

udara ambien pada lingkungan kerja peleburan logam di Kawasan PIK Desa 

Kebasen Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal. Adapun dalam penelitian ini akan 

dilakukan pengukuran PM2,5, pengukuran untuk data antropometri, dan pola 

aktivitas yang dikumpulkan dari pekerja dengan metode wawancara dan 

menggunakan instrumen kuesioner. Data antropometri dan pola aktivitas yang 

diambil berupa berat badan (W), frekuensi pajanan dala setahun (fE), lama pajanan 

harian (tE), durasi pajanan yang telah diterima oleh individu selama hidupnya 

(Dreal). 

3.3.1 Teknik Pengambilan Sampel 

1. Responden 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, 

merupakan pemilahan sampel dengan ciri khusus yang sesuai dengan 

kriteria penelitian. Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan peneliti yaitu : 

pekerja tetap pada lokasi industri peleburan logam, telah bekerja minimal 

satu tahun, bersedia menjadi responden. Kuisioner yang digunakan 
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merupakan modifikasi dari beberapa kuisioner yang sesuai dengan 

penelitian. 

2. Media Pajanan 

Pengambilan sampel di 5 titik menggunakan alat DustTrak II TSI 

berdasarkan referensi yang disarankan oleh US EPA. Pengukuran 

PM2,5 dilakukan dalam keadaan dan suasana yang cerah dan tidak 

gerimis/hujan. Pengambilan data konsentrasi PM 2,5 akan didampingi 

oleh teknisi dari Laboratorium Kesehatan Lingkungan FKM UI. 

Pengambilan sampel di masing-masing titik dilakukan selama 1 jam 

sesuai rekomendasi dari EPA yaitu 15-60 menit.  

 

 

Gambar 3.1 Titik Pengukuran PM2,5 di Lokasi Penelitian 
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3.4 Pengambilan Data 

Data yang dikumpulkan yaitu data konsentrasi ambien udara PM 2,5 di 

lingkungan kerja peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen Kecamatan 

Talang Kabupaten Tegal. Data konsentrasi PM 2,5 diperoleh dari pengukuran 

kualitas udara ambien yang diambil dari 5 titik pengambilan. Sedangkan data pola 

pajanan (lama pajanan, frekuensi pajanan, durasi pajanan), gejala penyakit 

bronkitis, dan antropomentri responden menggunakan wawancara, serta berat 

badan dilakukan proses penimbangan. 

3.4.1 Instrumen  

Instrumen yang digunakan sebagai alat bantu dalam memperoleh data 

berupa panduan dan lembar wawancara yang disiapkan oleh peneliti sesuai 

dengan penelitian, alat pengukuran akan dijelaskan secara lebih rinci di bawah. 

3.4.2 Cara Pengumpulan Data Lingkungan 

Pengukuran Konsentrasi PM2,5 dilakukan pada 5 titik pengambilan. Diambil 

pada udara ambien, pengukuran PM2,5 menggunakan alat sampling udara 

menggunakan alat DustTrak II TSI. Pengambilan sampel di masing-masing titik 

dilakukan selama 1 jam sesuai rekomendasi dari EPA yaitu 15-60 menit dan alat 

pengukur kualitas udara diletakkan minimal setinggi 1,5 meter di lingkungan kerja 

Keterangan : 

 Industri peleburan logam 

 Titik pengambilan sampel udara 

 Kantor PT. Lut Putra Solder 

 Area Industri PT. Lut Putra Solder 

 Lokasi parkir motor 

 Tempat penyimpanan bahan bakar 

 Persawahan 
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industri peleburan logam. Berikut merupakan gambar alat pengukur kualitas udara 

(PM2,5) : 

 

Gambar 3.2 DustTrak II Aerosol Monitor 8530 (TSI) 

(Sumber : https://www.tsi.com/dusttrak-ii-aerosol-monitor-8530/) 

Pengambilan data lingkungan menggunakan alat DustTrak II TSI (Direct 

Reading) dengan menggunakan system sensor berdasarkan sifat kimia dan fisik 

kontaminan udara. Berikut merupakan cara pengoperasian alat pengukur sampel 

udara DustTrak II TSI : 

1. Persiapan : 

a. Alat disiapkan 

b. Pasang baterei pada bagian belakang alat 

c. Kalibrasi internal alat dengan standar yang ada di alat 

d. Tekan tombol power untuk menyalakan alat 

e. Setting alat sesuai dengan keperluan 

2. Pengukuran  

a. Meletakkan alat pada area yang akan diukur 

b. Menekan tombol START untuk memulai melakukan pengukuran 

c. Menekan tombol STOP apabila pengukuran telah selesai 

3. Pembacaan Hasil : pembacaan hasil dapat dilihat pada layar monitor alat 

kemudian dicatat. 

Dalam menetapkan titik sampel berpedoman pada SNI 19-7119-6.2005 

tentang penentuan titik lokasi pengambilan sampel pemantaun kualitas udara 

ambien. Pemilihan titik pengambilan titik sampel mempertimbangkan : 

1. Menghindari area yang bisa merubah konsentrasi karena adanya absorpsi 

seperti dekat dengan pohon atau gedung. 
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2. Alat pengambil sampel (DustTrak) diletakkan di lokasi aman dan bebas dari 

pengganggu fisika yang dapat mengganggu hasil, pada saat mengukur tidak 

diperbolahkan dekat dengan alat incinerator, gangguan listrik terhadap 

peralatan pengambilan contoh uji dari jaringan listrik tegangan tinggi  

3. Letakkan peralatan di daerah yang terbuka 

4. Menghindari lokasi yang rawan kerusuhan dan bencana alam 

5. Menempatkan peralatan sampling dengan jarak 1 m sampai dengan 5 m dari 

lokasi sampel udaranya dan meletakkan alat sampling pada ketinggian 1,5 m - 

3 m dari permukaan tanah. 

6. Apabila pemantauan bersifat kontinyu, maka pemilihan lokasi hasur 

mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa datang. 

3.4.3 Cara Pengumpulan Data Responden 

Pengumpulan data responden dilakukan dengan wawancara 

menggunakan kuisioner untuk mengetahui pola pajanan (lama pajanan, durasi 

pajanan, dan frekuensi pajanan), karakterisrik antropometri, dan gejala penyakit 

bronkitis. Berat badan  akan dilakukan dengan proses penimbangan. Wawancara 

dilakukan di lingkungan kerja. 

3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Pengolahan Data 

1. Editing 

Editing merupakan kegiatan penyuntingan dengan mengecek 

kelengkapan data, hasil wawancara, pengukuran antropometri, dan 

pengukuran sampel udara terisi dengan lengkap. Penyuntingan 

dilakukan di lapangan untuk meminimalisisr kesalahan sehingga dapat 

ditelusuri lagi kepada responden yang bersangkutan.  

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan pemberian kode pada masing-masing 

jawaban, dengan mengubah data dalam bentuk angka atau bilangan. 

Tujuannya untuk memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Proses 

coding yang dilakukan dengan mengganti nama dan nomor urut 

responden di setiap titik menjadi kode-kode yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. 
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3. Entry Data 

Entry data adalah proses untuk memasukkan data ke dalam program 

statistik yang telah diberi kode secara komputerisasi. 

4. Cleaning 

Cleaning adalah proses pemeriksaan ulang data yang sudah terkumpul 

dan dilakukan untuk memastikan bahwa data tidak ada kesalahan 

(human error) baik pemberian kode maupun membaca kode.  

5. Prosesing 

Processing merupakan kegiatan pemrosesan data hasil wawancara dan 

pengukuran yang kemudian diolah dengan memasukkannya ke dalam 

Microsoft excel untuk dilakukan pendataan secara digital dan 

perhitungan rumus. Adapun perhitungan rumus yang dilakukan yaitu 1) 

perhitungan laju asupan berdasarkan berat badan pekerja, 2) 

perhitungan intake tiap pekerja menggunakan nilai C (C rata-rata, C 

maksimal, C minimal), menghitung intake dengan Dt (real time, 15 tahun, 

25 tahun, dan 30 tahun), 3) perhitungan RQ tiap responden dan seluruh 

pekerja berdasarkan nilai asupan dan RfC yang telah dihitung 

sebelumnya. Kemudian selanjutnya dengan perangkat statistic. Data 

yang akan diolah dibuat data structure dan data filenya terlebih dahulu. 

Lalu seluruh data yang ada pada Microsoft excel selanjutnya diolah 

dengan aplikasi SPSS. Setelah didapat hasil statistic melalui SPSS, 

selanjutnya menganalisisnya dengan analisis univariate dan desain studi 

ARKL.  

3.5.2 Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk memberikan gambaran dari  

distribusi frekuensi setiap variable penelitian. Variabel yang dianalisisis 

yaitu karakteristik responden (berat badan, tingkat pendidikan, umur, dan 

jenis kelamin), pola aktivitas (frekuensi pajanan, lama pajanan, dan 

durasi pajanan). Data numerik akan dianalisis berdasarkan median, nilai 

mean, standar deviasi, nilai minimal dan maksimalnya. Sedangkan data 

kategorik akan dideskripsikan menggunakan table distribusi frekuensi 

menggunakan proporsi (Notoatmodjo, 2010).  
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2. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan 

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan cara berikut: 

a. Identifikasi Bahaya 

Dengan merinci bahaya yang akan ditimbulkan dari proses peleburan 

logam yang berpotensi menghasilkan PM2,5. Identifikasi bahaya 

mencakup terkait bahaya PM2,5, keberadaan PM2,5 di lingkungan 

udara, jumlah konsentrasi PM2,5 di lingkungan, potensi gangguan 

kesehatan yang dapat muncul akibat pajanan agen risiko (Kemenkes 

RI,2012). 

b. Mengestimasi pajanan PM 2,5 

Estimasi pajanan menggunakan rumus asupan agen risiko 

menggunakan persamaan sebagai berikut:   

𝐼 =  
𝐶 𝑥 𝑅 𝑥𝐷𝑡 𝑥 𝑓𝐸  𝑥  𝑡𝐸

𝑡𝑎𝑣𝑔𝑥 𝑊𝑏 
 

Keterangan : 

I   : Intake/jumlah agen risiko yang diterima individu (mg/kg/hari) 

C   : Konsentrasi agen risiko , mg/m3 (udara) 

R   : Laju asupan (intake rate) dihitung dengan persamaan  

y = 5,3 ln (x)-6,9 dengan y = R (m3/hari) dan x =Wb (kg)  

(Abrianto, 2004 dalam Rahman et al, 2008) 

tE   : Waktu pemajanan harian, jam/hari 

fE   : Frekuensi pemajanan tahunan, hari/tahun 

Dt  : Durasi pajanan, real time atau 30 tahun proyeksi 

Wb  : Berat badan, kg 

tavg : Periode waktu rata-rata, 30 tahun x 365 hari/tahun (non 

karsinogenik) 

 

Intake pajanan lifetime menggunakan durasi pemajanan standar (Dt) 

30 tahun. Durasi pemajanan (life span) 30 tahun adalah waktu 

diperkirakan efek nonkarsinogenik yang termanifestasi pada 

manusia 

 

c. Menghitung Dosis Respon 

Nilai RfC (dosis) diturunkan dari NAAQS. Nilai NAAQS dimasukan 

kedalam nilai konsentrasi (C). Dengan demikian I = RfC. 
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d. Menghitung Karakteristik Risiko 

Karakteristik risiko dilakukan guna mendapatkan nilai 

risiko/menetapkan tingkat risiko individu berdasarkan asupan yang 

diterima. Nilai risiko digambarkan dalam risk quotient (RQ). 

Perhitungan karakteristik risiko yang diterima oleh individu dilakukan 

dengan membagi nilai intake dengan dosis referensinya yang 

dihasilkan dari persamaan barikut: 

𝑅𝑄 =  
𝐼

𝑅𝑓𝐶
 

Risiko kesehatan perlu dikendalikan jika memiliki nilai RQ>1. Jika 

RQ≤1, risiko tidak perlu adanya pengendalian namun perlu 

dipertahankan agar nilai numerik RQ tidak melebihi 1 (Rahman et al., 

2004). 

e. Merumuskan Pilihan-Pilihan Manajemen Risiko 

Bagi responden yang berisiko dengan menghitung intake aman dan 

lama pajanan harian yang aman dengan memodifikasi rumus intake 

(Kemenkes RI, 2012). 

1. Mengurangi konsentrasi pajanan 

 

2. Mengurangi waktu pajanan 

 

3. Mengurangi frekuensi pajanan 
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3.5.3 Ringkasan Tujuan dan Metode Penelitian 

Tabel 3.1 Ringkasan Tujuan dan Metode Penelitian 

No Tujuan Metode Analisa 

1 Mengukur konsentrasi PM 2,5 pada 

lingkungan kerja industri peleburan 

logam di Kawasan PIK Desa 

Kebasen Kecamatan Talang 

Kabupaten Tegal  

Pengukuran dengan 

alat DustTrak II TSI 

sistem sensor 

2 Mengetahui karakteristik 

antropometri dan pola  pajanan 

pekerja peleburan logam di 

Kawasan PIK Desa Kebasen 

Kecamatan Talang  Kabupaten 

Tegal tahun 2020 

Wawancara 

terstuktur 

menggunakan 

kuesioner 

Nilai minimal, nilai 

maksimal, mean, 

median, dan 

standar deviasi 

3 Mengestimasi intake akibat 

pajanan PM 2,5 terhadap pekerja di 

industri peleburan logam di 

Kawasan PIK Desa Kebasen 

Kecamatan Talang Kabupaten 

Tegal Karangdawa Kecamatan 

Margasari 

Perhitungan rumus 

intake (I) 

Nilai minimal, nilai 

maksimal, mean, 

median, dan 

standar deviasi 

4 Mengestimasi tingkat risiko 

kesehatan akibat pajanan PM 2,5 

terhadap pekerja di industri 

peleburan logam di Kawasan PIK 

Desa Kebasen Kecamatan Talang 

Kabupaten Tegal 

Perhitungan rumus 

Analisis Risiko 

Risk Quontient 

(RQ) 

5 Merumuskan opsi-opsi manajeman 

risiko akibat pajanan PM 2,5 

terhadap pekerja peleburan logam 

di Kawasan PIK Desa Kebasen 

Kecamatan Talang Kabupaten 

Tegal 

Perhitungan rumus Mencari nilai C 

aman, tE aman, fE 

aman  
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BAB 4  

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah administratif yang berada 

di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, salah 

satunya Kecamatan Talang. Kecamatan Talang secara administratif, terdiri atas 

Desa Pegirikan, Pekiringan, Gembong Kulon, Pasangan, Langgen, Bengle, Dukuh 

Malang, Pesayangan, Kajen, Kebasen, Tegal Wangi, Talang, Kaligayang, 

Kaladawa, Cangkring, Dawuhan, Gataskerep, Pacul, Dan Wangandawa.  

Berdasarkan Profil Desa Kebasen, Desa Kebasen memiliki luas wilayah 

seluas 78,708 Ha. Jumlah penduduk di Desa Kebasen pada tahun 2019 sebanyak 

4.870 jiwa yang terdiri dari 2.407 laki-laki dan 2.463 perempuan. Desa Kebasen, 

merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai 

pedagang serta wiraswasta yang menghasilkan produk industri kecil. Produk kecil 

tersebut di antaranya alat pemadam, alat listrik, alat pertanian, serta industri logam 

yang berkembang di Desa Kebasen.  Salah satu industri yang ada di Desa 

Kebasen adalah industri peleburan logam yang terletak di Kawasan 

Perkampungan Industri Kecil tepatnya di Desa Kebasen.  

Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) merupakan kawasan dengan 

luas 1,8 hektar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi 

industri peleburan logam di Kabupaten Tegal. Kawasan PIK Desa Kebasen terdiri 

dari PT. Lut Putra Solder dan UKM yang dikelola perseorangan. Lokasi kawasan 

tersebut biasanya melakukan peleburan berbagai logam, seperti besi, aluminium, 

timah, dan kuningan. 

Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen berbatasan langsung 

dengan wilayah/daerah lain yaitu : 

Sebelah utara  : Desa Tegal Wangi 

Sebelah barat  : Desa Tegal Wangi 

Sebelah selatan : Desa Pesarean 

Sebelah timur  : Desa Kajen 

 

 Secara umum peleburan logam di Kawasan Perkampungan Industri Kecil 

(PIK), Desa Kebasen dibagi menjadi 4 tahap : 
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1. Proses penyiapan bahan peleburan 

Tahap persiapan bahan merupakan tahap awal sebelum logam 

dileburkan. Bahan peleburan logam yang digunakan bukan berasal dari baham 

murni dari logam tetapi menggunakan sekrap atau rijek, limbah B3 logam. Di 

dalam proses persiapan bahan dilakukan pembongkaran bongkahan logam 

yang masih menyatu dengan bahan lain, dan pemilahan logam.  

2. Proses persiapan cetakan 

Proses persiapan cetakan ada yang berupa cetakan pasir/tanah dan 

cetakan besi. Cetakan pasir/tanah dilakukan dengan menekan pasir/tanah yang 

sudah disiapkan dengan cetakan paten atau dengan menimbun cetakan di 

dalam pasir/tanah. Biasanya cetakan pasir/tanah digunakan untuk mencetak 

logam kuningan dan besi. Adapun cetakan berbahan besi, berbentuk mangkok 

panjang digunakan dengan cara menaburkan pasir di atas cetakan terlebih 

dahulu agar mudah diambil setelah dicetak nantinya. Biasanya cetakan besi 

digunakan untuk mencetak alumunium dan timah.  

3. Proses peleburan dan penuangan 

Proses peleburan merupakan proses utama yaitu mencairkan bahan baku 

logam dan menuangkannya ke dalam cetakan menggunakan ladel. Proses 

peleburan berlangsung selama 1-2 jam sebelum akhirnya di cetak, dan proses 

ini dapat berulang sebanyak 3-5 kali dalam sehari.  

4. Pengerjaan akhir 

Merupakan rangakaian proses yang terdiri dari proses pendinginan, 

pembongkaran,  pembersihan, pemeriksaan, dan pengangkutan. Setelah 

proses pendingingan, khususnya logam yang menggunakan cetakan besi, 

logam diberi air untuk mempercepat pencetakan dan dapat segera dikeluarkan 

dari cetakan. Sedangkan proses pembongkaran yaitu proses mengeluarkan 

logam dari cetakan pasir/tanah.  Kemudian logam dibersihkan untuk 

menyingkirkan pasir yang masih menempel. Selanjutnya adalah proses 

pemeriksaan dan pengangkutan.   
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(a)                                                                      (b) 

 

     

(c)                                                                    (d) 

Gambar 4.1 Proses Peleburan Logam : (a) Pemilahan Logam, (b) Proses 
Peleburan Logam, (c) Pencetakkan Logam, dan (d) Pengangkutan Logam 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

      

          (a)                                                                      (b)      

Gambar 4.2 Lingkungan Kerja : (a) UKM Peleburan Logam dan (b) PT Lut Putra 
Solder 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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4.2 Analisis Univariat 

4.2.1 Gambaran Karakteristik Responden 

Berikut adalah gambaran umum dari jenis kelamin, asal daerah, tingkat 

pendidikan, lokasi, usia dan penghasilan pekerja peleburan logam di Kawasan 

PIK Desa Kebasen Tahun 2020 yang didapatkan dari hasil analisis data. 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Jenis Kelamin, Asal Daerah, Tingkat 
Pendidikan, dan Lokasi Peleburan Logam Pekerja di (PIK) Desa Kebasen 

Tahun 2020 

No. Kakarkeristik Frekuensi Persen 

1. Jenis Kelamin   

 Laki-laki 42 100 

 Perempuan 0 0 

 Total 42 100 

2. Asal Daerah   

 Tegal 41 97,6 

 Bukan Tegal 1 2,4 

 Total 42 100 

3. Tingkat Pendidikan   

 Tidak Sekolah 5 11,9 

 SD/MI 25 59,5 

 SMP/MTs 9 21,4 

 SMA/SMK/MA 3 7,1 

 Total  42 100 

4. Lokasi Peleburan   

 UKM 34 81,0 

 PT Lut PUTRA Solder 8 19,0 

 Total 42 100 

 

Tabel 4.2 Gambaran Umum Usia dan Penghasilan Pekerja Peleburan 
Logam di Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen Tahun 

2020 

 Frekuensi Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Usia 42 26 65 39,36 9,489 

Penghasilan 42 Rp 960.000 Rp7.200.000 Rp 2.100.762 1071194,906 
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1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan distribusi frekuensi jenis kelamin responden yang dapat 

dilihat pada tabel 5.1 terlihat bahwa seluruh responden berjenis kelamin laki-

laki.                                                                                                        

2. Asal Daerah 

Berdasarkan distribusi frekuensi asal daerah pada tabel 5.1 terlihat 

bahwa 97,6% pekerja peleburan logam berasal dari Tegal dan 2,4% berasal 

dari luar Tegal, yaitu Jombang. Responden mayoritas berasal dari daerah 

Tegal.  

3. Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan distribusi frekuensi tingkat pendidikan responden yang 

dapat dilihat pada tabel 5.1 terlihat bahwa 11,9% tidak sekolah, 59,5% 

pendidikan SD/MI, 21,4% pendidikan SMP/MTs, dan 7,1% pendidikan 

SMA/SMK/MA. Pekerja paling banyak berpendidikan SD. 

4. Lokasi Peleburan 

Berdasarkan distribusi frekuensi lokasi peleburan responden yang 

dapat dilihat pada tabel 5.1 telihat bahwa  pekerja yang bekerja di UKM 

sebesar 81% dan terdapat 19% yang bekerja di PT. Lut Putra Solder. 

Mayoritas pekerja peleburan logam di Kawasan PIK didominasi pekerja yang 

bekerja di lokasi UKM.  

5. Usia 

Berdasarkan tabel 5.2 terlihat bahwa rata-rata pekerja peleburan 

logam berusia 39 tahun, dengan usia termuda yaitu 26 tahun dan usia tertua 

yaitu 65 tahun.   

6. Penghasilan 

Berdasarkan tabel 5.2 terlihat bahwa rata-rata pekerja peleburan 

logam berpenghasilan Rp 2.100.762, dengan pendapatan terendah Rp 

960.000 dan pendapatan tertinggi Rp7.200.000. 
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4.2.2 Karakteristik  Perilaku Pekerja  

Berikut adalah gambaran umum dari kebiasaan merokok, penggunaan 

APD, dan penggunaan masker para pekerja peleburan logam di Kawasan PIK 

Desa Kebasen Tahun 2020 yang didapatkan dari hasil analisis data.  

Tabel 4.3 Gambaran Umum Kebiasaan Merokok Pekerja Peleburan Logam 
di Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen Tahun 2020 

 

Tabel 4.4 Gambaran Umum Jumlah Rokok yabg Dikonsumsi Perhari dan 
Lamanya tahun merokok pada Pekerja Peleburan di Kawasan PIK Desa 

Kebasen Tahun 2020 

 Frekuensi Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Jumlah 

rokok/hari 
30 3 24 10,30 5,292 

 Variabel Frekuensi Persen 

1. Kebiasaan Merokok   

 Tidak Merokok 12 28,6 

 Merokok 30 71,4 

 Total 42 100,0 

2. Penggunaan APD   

 Tidak Menggunakan APD 7 16,7 

 Menggunakan APD 35 83,3 

 Total 42 100,0 

3.  Penggunaan Masker   

 Tidak Menggunakan 

Masker 
11 26,2 

 Menggunakan Masker 31 73,8 

 Total 42 100,0 

4. Jenis Masker   

 Kain Penutup Hidung 25 80,6 

 Masker Medis 6 19,4 

 Masker N95 0 0 

 Total 31 100,0 
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Lama 

merokok 
30 0,5 39 15,717 9,8170 

 

1. Kebiasaan Merokok 

Berdasarkan kebiasaan merokok pada tabel 5.3 diperoleh bahwa 

terdapat 71,4% pekerja yang merokok dan 28,6 % pekerja yang tidak 

merokok. Berdasarkan tabel 5.4 diperoleh bahwa pekerja yang merokok rata-

rata menghabiskan 10 batang rokok per hari, dengan jumlah konsumsi rokok 

minimal sebanyak 3 batang/hari dan jumlah konsumsi maksimal rokok 

sebanyak 24 batang/hari. Lama tahun pekerja peleburan logam merokok rata-

rata selama 16 tahun, dengan lama tahun merokok terendah selama 0,5 tahun 

dan lama tahun merokok tertinggi adalah 39 tahun. 

 

2. Penggunaan APD 

Distribusi frekuensi penggunaan APD pada responden yang dapat 

dilihat pada tabel 5.3 terlihat bahwa pekerja yang tidak menggunakan APD 

sebanyak 16,7% dan pekerja yang menggunakan APD sebanyak 83,3%. 

 

3. Penggunaan Masker dan Jenis Masker 

Berdasarkan penggunaan masker pada pekerja pada tabel 5.3 

diperoleh bahwa terdapat 73,8% pekerja yang menggunakan masker dan 

26,2 % pekerja yang tidak menggunakan masker. Pekerja yang 

menggunakan masker dapat dilihat bahwa sebesar 80,6% menggunakan 

masker kain/penutup hidung dan yang menggunakan masker medis sebesar 

19,4%. Tidak ada pekerja yang menggunakan masker N95.  

 

4.2.3 Karakteristik Konsentrasi PM2,5 di Lingkungan Kerja Peleburan Logam 

Konsentrasi PM2,5  pada lingkungan kerja peleburan logam di 

Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen didapat dari 

pengambilan sampel udara ambien. Pengambilan sampel PM2,5 dilakukan 

pada 5 titik lokasi yang dilakukan oleh operator alat dari Laboratorium K3 

FKM UI saat aktifitas peleburan logam berlangsung. Di lokasi UKM 

Peleburan Logam diambil 4 titik sampling dan 1 titik sampling di lokasi PT. 
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Lut Putra Solder. Pengukuran sampel lingkungan (PM2,5) menggunakan alat 

DustTrak II TSI dengan waktu pengukuran 1 jam. Berikut adalah gambaran 

umum konsentrasi PM2,5  udara ambien di lingkungan kerja peleburan logam. 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Konsentrasi PM2,5  di Udara Ambien 
Lingkungan Kerja Peleburan Logam Kawasan PIK Desa Kebasen 

Titik Pengambilan 

Sampel 

Lokasi Konsentrasi 

(µg/m3) 

PP 41 Tahun 1999 

Baku Mutu : 65 (µg/m3) 

Titik 1 UKM 643 Melebihi baku mutu 

Titik 2 UKM 294 Melebihi baku mutu 

Titik 3 UKM 349 Melebihi baku mutu 

Titik 4 UKM 1010 Melebihi baku mutu 

Titik 5 PT Lut Putra Solder 254 Melebihi baku mutu 

 

Tabel 4.6 Gambaran Konsentrasi PM2,5  di 5 Titik Sampel Peleburan 
Logam 

Variabel Mean Median SD Min-Max Distribusi 

Konsentrasi PM2,5 510 349 318,513 254 - 1010 Normal 

 

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa titik peleburan logam 

ke-4 menghasilkan konsentrasi PM2,5  sebesar 1010 µg/m3, lebih besar 

dibandingkan dengan titik lainnya. Sedangkan titik sampling dengan nilai 

terendah ada di titik ke-5 dengan nilai konsentrasi PM2,5  sebesar 254 µg/m3 . 

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran 

udara, baku mutu udara ambien untuk waktu 24 jam  dengan parameter PM2,5  

adalah 65 µg/m3, sehingga didapatkan bahwa seluruh titik sampling peleburan 

logam melebihi nilai baku mutu.  

4.3 Analisis Dosis Respon 

Analisis dosis respon non-karsinogenik PM2,5, dibutuhkan nilai reference 

concentration (RfC) yang tidak menimbulkan efek merugikan pada manusia. Nilai 

RfC merupakan  nilai yang dijadikan referensi untuk nilai aman pada efek non-

karsinogenik suatu agen risiko. Untuk mencari nilai RfC dapat merujuk literatur 

yang sudah tersedia sehingga tidak harus melakukan percobaan sendiri 
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(Kemenkes RI, 2012). Nilai RfC untuk agen risiko PM2,5  belum tersedia dalam 

daftar IRIS (Integrated Risk Level Information System) yang dikeluarkan oleh EPA 

maupun tabel MRL (Minimum Risk Levels) yang dikeluarkan oleh ATSDR, 

sehingga niai RfC untuk PM2,5  dalam penelitian ini dapat diturunkan dari NAAQS. 

Dalam National Ambient Air Quality Standart (NAAQS) dapat digunakan untuk 

menurunkan RfC. Nilai baku mutu nasional udara ambien PP No 41 Tahun 1999 

tentang Pengendalian dan Pencemaran Udara tidak dapat digunakan, 

dikarenakan nilai default faktor-faktor pemajanannya tidak tersedia (Rahman et al., 

2008). Namun dengan nilai rata-rata tahunan yang terdapat dalam tabel NAAQS 

sama dengan baku mutu tahunan PP No 41 Tahun 1999 yaitu 15 µg/m3. Sehingga 

konsentrasi aman yang menghasilkan jumlah asupan sama dengan dosis 

referensinya (I=RfC). Berikut ini adalah perhitungan nilai RfC untuk PM2,5  

menggunakan persamaan berikut 

𝐼 = 𝑅𝑓𝐶 =  
𝐶 𝑥 𝑅 𝑥𝐷𝑡 𝑥 𝑓𝐸  𝑥  𝑡𝐸

𝑡𝑎𝑣𝑔𝑥 𝑊𝑏
 

Dalam persamaan tersebut, C merupakan baku mutu PM2,5  berdasarkan NAAQS. 

Substitusi dilakukan dalam rumus dengan nilai default R= 0,83 m3/jam, tE = 24 

jam/hari, Wb = 70 kg, fE = 350 hari/ tahun, Dt = 30 tahun, dan tavg = 30 x 365 

hari/tahun 

 

𝑅𝑓𝐶 =  
0,015 

𝑚𝑔
𝑚3 𝑥 0,83 

𝑚3

𝑗𝑎𝑚   𝑥 30 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 350 
ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝑥  24 

𝑗𝑎𝑚
ℎ𝑎𝑟𝑖

30 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 365 
ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥 70 𝑘𝑔

  

              =  0,004 mg/kg/hari 

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan nilai reference concentration 

(RfC) untuk PM2,5 sebesar 0,004 mg/kg/hari.  

4.4 Analisis Pajanan 

4.4.1 Karakteristik Antropometri dan Pola Pajanan Responden 

Karakteristik antropometri yang dilakukan pada penelitian ini adalah berat 

badan pekerja. Berat badan diukur dengan timbangan bathroom sebanyak 3 kali, 

lalu diambil nilai rata-ratanya. Nilai berat badan digunakan untuk mengukur laju 

asupan (R) dengan menghitung rumus kurva logaritma berat badan (Abrianto, 
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2004 dalam Rahman et al., 2008). R (
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
) = 5,3 Ln (berat badan) – 6,9 kemudian 

hasinya diubah ke dalam satuan m3/jam.  

 Sedangkan pola pajanan seperti frekuensi pemajanan (fE), waktu 

pemajanan (tE),  dan durasi pemajanan (Dt) didapat dengan wawancara. Waktu 

pemajanan (tE) didapat secara langsung dengan menanyakan lama kerja dalam 

sehari termasuk lama istirahat. Frekuensi pajanan (fE), nilainya didapat dari hasil 

pengurangan hari dalam 1 tahun (356 hari) dengan jumlah hari para pekerja 

meninggalkan lokasi peleburan. Sedangkan nilai Dt realtime didapatkan secara 

langsung saat wawancara. Adapun nilai Dt default untuk menghitung asupan 

harian non karsinogenik (pajanan sepanjang hayat).  

Tabel 4.7 Karakteristik Antropoetri dan Pola Pajanan Pekerja Peleburan Logam 
di Kawasan PIK Desa Kebasen 

Variabel Min Max Mean + 

SE 

Median SD Skewness Distribusi 

Wb : Berat 

badan (Kg ) 

39,8 73,5 56,926 + 

1,2015 

57,3 7,7866 0,004 Normal 

R : Laju 

Inhalasi 

(m3/jam) 

0,53 0,66 0,6017 + 

,00478 

0,605 0,03099 -,251 Normal 

Te : Waktu 

Pajanan 

(jam/hari) 

5 12 7,964 + 

0,2339 

8 1,5157 0,998 Tidak 

Normal 

Fe : Frekuensi 

Pajanan 

(hari/tahun) 

166 308 264,29 + 

5,375 

273,5 34,834 -,790 Tidak 

Normal 

Dt : Durasi 

Pajanan real 

time (tahun) 

1 32 11,19 + 

1,343 

8,50 8,702 1,014 Tidak 

Normal 

 

Berdasarkan tabel 5.14 didapatkan bahwa berat badan dan laju inhalasi 

beristribusi normal, sehingga nilai nilai rata-rata yang digunakan. Rata-rata BB 

pekerja peleburan logam sebesar 56,926 kg. Adapun rata-rata laju inlahasi pekerja 

peleburan logam adalah 0,6 m3/jam. Sedangkan untuk nilai yang berdistribusi 

tidak normal seperti frekuensi pemajanan, waktu pemajanan, dan durasi 

pemajanan menggunakan nilai median. Nilai median waktu pajanan pekerja 
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adalah 8 jam/hari, frekuensi pemajanan dengan median 273,5 hari/tahu, dan 

median durasi pajanan yaitu 8,5 tahun.  

4.4.2 Perhitungan Intake 

Dalam analisis pajanan, diperlukan proses menghitung intake atau asupan 

harian yang diterima dan masuk ke dalam tubuh. Perhitungan intake untuk efek 

non karsinogenik, dibagi dengan perhitungan pajanan realtime dan perhitungan 

pajanan life span. Untuk menghitung intake terhadap pekerja, dibutuhkan nilai 

konsentrasi PM2,5 minimum, rata-rata, dan maksimum dari hasil pengukuran 

ambien di lapangan. Satuan konsentrasi pada perhitungan intake bukan lagi 

menggunakan satuan µg/m3 melainkan menggunakan satuan mg/m3 dengan cara 

membaginya dengan 1000. Nilai laju asupan (R), frekuensi pemajanan (fE), waktu 

pemajanan (tE) durasi pemajanan (Dt), dan Wb masing-masing, peneliti masukkan 

ke dalam rumus perhitungan intake. Nilai Dt dihitung dengan real time, life span, 

dan life time. Dt life span dihitung dari rentang 15 dan 25 tahun berdasarkan Dt 

rata-rata pekerja yang bekerja selama 11 tahun, sehingga peneliti menetapkan 

mulai menghitung life span dari tahun ke-15. Berikut contoh perhitungan intake 

salah satu pekerja dengan nomer responden 301 (dipilih acak) :  

 

R 301  =    0,62 m3/jam 

C rata-rata =   510  µg/m3 diubah menjadi  0,51 mg/m3 

fE   =   234 hari/tahun 

tE   =   7 jam/hari 

Dt real time =   6 tahun 

Dt life span =  15 tahun 

Dt life span =  25 tahun 

Dt life time =  30 tahun 

Wb  =  61,2 kg 

Tavg  = 30 tahun x 365 hari untuk efek non karsinogenik 

 

Berikut perhitungan Intake responden no. 301 yang dihitung berdasarkan 

intake realtime, intake life span 15 tahun, intake life span 25 tahun, dan intake life 

time 30 tahun. Perhitungan intake menggunakan nilai konsentrasi (C) rata-rata : 
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𝐼 =  
𝐶 𝑥 𝑅 𝑥 𝑓𝐸  𝑥  𝑡𝐸  𝑥 𝐷𝑡

𝑊𝑏 𝑥 𝑡𝑎𝑣𝑔
 

1) Perhitungan intake konsentrasi rata-rata dengan real time responden no. 310 

I (C rata−rata) real time   =  
0,51 

𝑚𝑔

𝑚3𝑥 0,62  
𝑚3

𝑗𝑎𝑚
  𝑥 234 

ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝑥 7 

𝑗𝑎𝑚

ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 6 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

61,2 𝑘𝑔 𝑥 30 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 365 
ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

 

 

= 0,004637 
𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

 

 

2) Perhitungan intake konsentrasi rata-rata dengan life span 15 tahun responden 

no. 310 

I (C rata−rata) life span  =  
0,51 

𝑚𝑔

𝑚3𝑥 0,62  
𝑚3

𝑗𝑎𝑚
  𝑥 234 

ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝑥 7 

𝑗𝑎𝑚

ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

61,2 𝑘𝑔 𝑥 30 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 365 
ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

  

 

=  0,011593  
𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

 

3) Perhitungan intake konsentrasi rata-rata dengan life span 25 tahun responden 

no. 310 

I (C rata−rata) life span  =  
0,51 

𝑚𝑔

𝑚3𝑥 0,62  
𝑚3

𝑗𝑎𝑚
  𝑥 234 

ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝑥 7 

𝑗𝑎𝑚

ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 25 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

61,2 𝑘𝑔 𝑥 30 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 365 
ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

  

 

  =  0,019322
𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

 

4) Perhitungan intake konsentrasi rata-rata dengan life time 30 tahun responden 

no. 310 

I (C rata−rata) life time  =  
0,51 

𝑚𝑔

𝑚3𝑥 0,62  
𝑚3

𝑗𝑎𝑚
  𝑥 234 

ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝑥 7 

𝑗𝑎𝑚

ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 30 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

61,2 𝑘𝑔 𝑥 30 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 365 
ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

  

 

 = 0,023186 
𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑖
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Tabel 4.8 Tabel Perhitungan Intake Pada Pekerja Peleburan Logam di Kawasan 
Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen Tahun 2020 

Variabel 

 

Intake Real Time 

(mg/kg/hari) 

Intake 15 Tahun 

(mg/kg/hari) 

Intake 25 Tahun 

(mg/kg/hari) 

Intake 30 Tahun 

(mg/kg/hari) 

 

1. Intake Pekerja Peleburan Logam dengan C minimum sebesar 0,254 mg/m3  

Minimal 0,00024 0,003594 0,005989 0,007187 

Maksimal 0,017738 0,01281 0,02135 0,02562 

Mean 0,00571902 0,00786124 0,01310206 0,01572247 

Median 0,00452789 0,00777726 0,01296211 0,01555453 

SD 0,004446869 0,002012014 0,003353356 0,004024027 

Skewness 1,16 0,398 0,398 0,398 

Distribusi Tidak Normal Normal Normal Normal 

 

2. Intake Pekerja Peleburan Logam dengan C maksimum sebesar 1,01 mg/m3  

Minimal 0,000953 0,01429 0,023816 0,028579 

Maksimal 0,070532 0,050937 0,084895 0,101874 

Mean 0,022741 0,03125925 0,05209875 0,0625185 

Median 0,01800459 0,03092534 0,05154224 0,06185069 

SD 0,017682432 0,008000527 0,013334212 0,016001054 

Skewness 1,16 0,398 0,398 0,398 

Distribusi Tidak Normal Normal Normal Normal 

 

3. Intake Pekerja Peleburan Logam dengan C mean sebesar 0,51 mg/m3  

Minimal 0,000481 0,007215 0,012026 0,014431 

Maksimal 0,035615 0,025721 0,042868 0,051442 

Mean 0,01148308 0,01578437 0,02630729 0,03156875 

Median 0,00909142 0,01561577 0,02602628 0,03123153 

SD 0,008928753 0,00403987 0,006733117 0,00807974 

Skewness 1,16 0,398 0,398 0,398 

Distribusi Tidak Normal Normal Normal Normal 

 

Intake yang diterima oleh pekerja peleburan logam dengan konsentrasi 

minimum 0,254 mg/m3 berdistribusi tidak normal untuk durasi pajanan real time, 

sedangkan pada durasi pajanan waktu 25, 25, dan 30 tahun berdistribusi normal. 

Nilai intake untuk durasi pajanan real time adalah 0,00452789 mg/kg/hari. Nilai 

intake untuk durasi pajanan 15 tahun adalah 0,00786124 mg/kg/hari. Nilai intake 

untuk durasi pajanan 25 tahun adalah 0,01310206. Nilai intake untuk durasi 

pajanan 30 tahun adalah 0,01572247 mg/kg/hari.  
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Intake yang diterima oleh pekerja peleburan logam dengan konsentrasi 

maksimum 1,01 mg/m3 berdistribusi tidak normal untuk durasi pajanan real time, 

sedangkan pada durasi pajanan waktu 25, 25, dan 30 tahun berdistribusi normal. 

Nilai intake untuk durasi pajanan real time adalah 0,01800459 mg/kg/hari. Nilai 

intake untuk durasi pajanan 15 tahun adalah 0,03125925 mg/kg/hari. Nilai intake 

untuk durasi pajanan 25 tahun adalah 0,05209875. Nilai intake untuk durasi 

pajanan 30 tahun adalah 0,0625185 mg/kg/hari.  

Intake yang diterima oleh pekerja peleburan logam dengan konsentrasi 

rata-rata  0,51 mg/m3 berdistribusi tidak normal untuk durasi pajanan real time, 

sedangkan pada durasi pajanan waktu 25, 25, dan 30 tahun berdistribusi normal. 

Nilai intake untuk durasi pajanan real time adalah 0,00909142 mg/kg/hari. Nilai 

intake untuk durasi pajanan 15 tahun adalah 0,01578437 mg/kg/hari. Nilai intake 

untuk durasi pajanan 25 tahun adalah 0,02630729. Nilai intake untuk durasi 

pajanan 30 tahun adalah  0,03156875 mg/kg/hari.  

4.5 Karakteristik Risiko 

Langkah selanjutnya adalah perhitungan karakteristik risiko. Karakteristik 

risiko dilakukan guna mengetahui nilai besar risiko/menetapkan tingkat risiko 

individu berdasarkan karakteristik seperti laju inhalasi, frekuensi pemajanan, waktu 

pemajanan, durasi pemajanan, dan BB masing-masing individu. Karakteristik 

risiko dalam penelitian ini menghitung tingkat risiko non-karsinogenik pajanan 

PM2,5 terhadap pekerja peleburan logam. Tingkat risiko pada efek non-

karsinogenik dinyatakan dengan Risk Quotient (RQ).  

Risk Quotient yang memiliki nilai RQ > 1 artinya nilai pajanan tidak aman 

bagi individu maupun populasi dan dapat menimbulkan risiko kesehatan non-

karsinogenik bagi manusia. Sedangkan jika nilai RQ ≤1 artinya nilai pajanannya 

masih bersifat aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan non karsinogenik. 

RQ dihitung dengan membagi nilai intake dengan RfC. Tingkat risiko (RQ) dihitung 

menggunakan persamaan berikut.  

𝑅𝑄 =  
𝐼

𝑅𝑓𝐶
 

Perhitungan nlai RfC untuk PM2,5 didapat sebesar 0,004 mg/kg/hari. 

Sedangkan nilai Intake (I) dihitung berdasarkan intake tiap responden dengan 

durasi pajanan real time, pajanan 15 tahun, pajanan 25 tahun, dan pajanan life 

time 30 tahun.  
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Intake real time responden no. 310   : 0,004637 
𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

Intake pajanan 15 tahun responden no. 301 : 0,011593  
𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

Intake pajanan 25 tahun responden no. 301 : 0,019322
𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

Intake life time 30 tahun responden no. 301  : 0,023186 
𝑚𝑔

𝑘𝑔 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

RfC sebesar 0,004 mg/kg/hari 

 

1) Perhitungan RQ dengan real time responden no. 310 

𝑅𝑄 =  
𝐼

𝑅𝑓𝐶
 = 

0,004637 

0,004  
 = 1,159315 

 

2) Perhitungan RQ dengan pajanan 15 tahun responden no. 310 

𝑅𝑄 =  
𝐼

𝑅𝑓𝐶
 = 

0,011593  

0,004
 = 2,898288 

 

3) Perhitungan RQ dengan pajanan 25 tahun responden no. 310 

𝑅𝑄 =  
𝐼

𝑅𝑓𝐶
 = 

0,019322

0,004
 = 4,830479 

 

4) Perhitungan RQ dengan pajanan life time 30 tahun responden no. 310 

𝑅𝑄 =  
𝐼

𝑅𝑓𝐶
 = 

0,023186

0,004
 = 5,796575 

 

Tabel 4.9 Tabel Jumlah Pekerja Berisiko (RQ>1) di Kawasan Perkampungan 
Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen Tahun 2020 

Jumlah 

Pekerja 
RQ Real Time RQ 15 Tahun  RQ 25 Tahun  RQ 30 Tahun  

 

1. RQ Pekerja Peleburan Logam dengan C minimum sebesar 0,254 mg/m3  

RQ > 1 24 (57,1%) 40 (95,2%) 42 (100%) 42 (100%) 

 

2. RQ Pekerja Peleburan Logam dengan C maksimum sebesar 1,01 mg/m3  

RQ > 1 38 (90,5%) 42 (100%) 42 (100%) 42 (100%) 

 

3. RQ Pekerja Peleburan Logam dengan C mean sebesar 0,51 mg/m3  

RQ > 1 36 (85,7%) 42 (100%) 42 (100%) 42 (100%) 
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Tingkat risiko terhadap pekerja peleburan logam dengan konsentrasi 

minimum 0,254 mg/m3, aman (RQ ≤ 1) bagi pekerja peleburan logam pada durasi 

pajanan real time dengan rentang 2-10 tahun, berat badan berkisar antara 44,2 - 

70,3 kg, waktu pajanan kisaran 5-12 jam/hari, frekuensi pajanan maksimal 308 

hari/tahun. Sedangkan bagi pekerja peleburan logam pada durasi pajanan 

maksimal 15 tahun dengan berat badan berkisar antara 44,2 – 60 kg, waktu 

pajanan 5 jam/hari, dan frekuensi pajanan maksimal 216 hari/tahun. Pada 

penelitian ini didapatkan bahwa pajanan berisiko tidak aman (RQ > 1) terdapat 

pekerja pada waktu real time sebanyak 24 (57,1%) pekerja yang berisiko, 40 

(95,2%) pekerja yang berisiko pada durasi pajanan 15 tahun, dan pada durasi 25 

dan 30 tahun semuanya berisiko.  

Tingkat risiko terhadap pekerja peleburan logam dengan konsentrasi 

maksimum 1,01  mg/m3, aman (RQ ≤ 1) bagi pekerja peleburan logam pada durasi 

pajanan real time dengan rentang 1-2 tahun, berat badan berkisar antara 44,2 – 

67,8 kg, waktu pajanan kisaran 5-8 jam/hari, frekuensi pajanan maksimal 307 

hari/tahun. Pada penelitian ini didapatkan bahwa pajanan berisiko tidak aman (RQ 

> 1) terdapat pekerja pada dengan  durasi pajanan 15, 25, dan 30 tahun. Pada 

penelitian ini didapatkan bahwa pada waktu real time sudah terdapat 38 (90,5%) 

pekerja yang berisiko, dan pada durasi pajanan 15, 25, dan 30 tahun semua 

pekerja peleburan logam berisiko. 

Tingkat risiko terhadap pekerja peleburan logam dengan konsentrasi rata-

rata 0,51 mg/m3, aman (RQ ≤ 1) bagi pekerja peleburan logam pada durasi 

pajanan real time dengan rentang 1-2 tahun, berat badan berkisar antara 44,2 – 

67,8 kg, waktu pajanan kisaran 5-12 jam/hari, frekuensi pajanan maksimal 307 

hari/tahun. Pajanan tidak aman (RQ > 1) bagi pekerja yang memilik durasi pajanan 

15, 25, dan 30 tahun. Pada penelitian ini didapatkan bahwa pada waktu real time 

sudah terdapat 36 (85,7%) pekerja yang berisiko, dan pada durasi pajanan 15, 25, 

dan 30 tahun semua pekerja peleburan logam berisiko 

4.6 Gejala Gangguan Kesehatan 

Gangguan pernapasan berupa gejala bronkitis pada pekerja dikumpulkan 

untuk melihat gambaran risiko akibat pajanan PM2,5 yang terjadi selama peleburan 

logam berlangsung. Data gejala gangguan pernapasan bronkitis yang diambil 

berupa gejala yang dirasakan dalam 3 bulan terakhir seperti batuk terus-menerus, 
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batuk berlendir, sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung berair/tersumbat, sakit 

dada, dan mudah lelah. 

Tabel 4.10 Gejala Gangguan Pernapasan Bronkitis Pekerja Peleburan Logam 3 
Bulan Terakhir di Kawasan PIK Desa Kebasen 

Gejala Jumlah Persen 

 Batuk terus menerus 5 11,9 

 Batuk berlendir 8 19,0 

 Sakit Tenggorokan 13 31,0 

 Sakit Kepala 17 40,5 

 Hidung Berair/tersumbat 8 19,0 

 Sakit dada 7 16,7 

 Mudah lelah 23 54,8 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan, gejala bronkitis yang 

sering muncul pada pekerja adalah  mudah lelah 23 (54,8%), kemudian diikuti 

dengan  sakit kepala 17 (40,5%),  sakit tenggorokan 13 (31%),  batuk berlendir 8 

(19%) dan hidung berair/tersumbat 8 (19%), sakit dada 7 (16,7%), dan gejala yang 

paling sedikit muncul adalah batuk-menerus 5 (11,9%).  

4.7 Manajemen Risiko/Pengelolaan Risiko 

Perhitungan tingkat risiko pada pekerja peleburan logam baik pada tingkat 

individu maupun populasi menunjukkan bahwa pajanan PM2,5 sudah tidak aman 

bagi pekerja peleburan logam di kawasan PIK Desa Kebasen. Tindak lanjut yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi besar risiko agen PM2,5 pada tingkat yang 

diperbolehkan adalah manajemen risiko/pengelolaan risiko dengan mengurangi 

pajanan PM2,5 berupa pengurangan waktu pajanan dan/atau frekuensi pajanan. 

Penulis menjadikan Wb rata-rata, laju inhalasi rata-rata, median durasi real time, 

dan konsentrasi rata-rata PM2,5 sebagai acuan untuk perhitungan variabel te dan 

fe aman,  

 

𝑡𝐸 =  
𝑅𝑓𝐶 𝑥  𝑡𝑎𝑣𝑔  𝑥  𝑊𝑏

𝐶 𝑥 𝑅 𝑥𝐷𝑡 𝑥 𝑓𝐸  𝑥  𝐷𝑡
  dan/atau  𝑓𝐸 =  

𝑅𝑓𝐶 𝑥  𝑡𝑎𝑣𝑔  𝑥  𝑊𝑏

𝐶 𝑥 𝑅 𝑥𝐷𝑡 𝑥 𝑡𝐸 
 

 

RfC   = 0,004 mg/kg/hari 

Dt rata-rata real time =   8,5 tahun 

Dt life span  =  15 tahun 
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Dt life span  =  25 tahun 

Dt life time  =  30 tahun 

Wb   =  56,9 kg 

Tavg   = 30 tahun x 365 hari untuk efek non karsinogenik 

R   =  0,6017 m3/jam 

tE (rata-rata)   =  8 jam/hari 

fE (rata-rata)   =  273,5 hari/tahun 

C rata-rata  =  510  µg/m3 =  0,51 mg/m3 

 

𝒕𝑬 =  
𝑹𝒇𝑪 𝒙  𝒕𝒂𝒗𝒈  𝒙  𝑾𝒃

𝑪 𝒙 𝑹 𝒙𝑫𝒕 𝒙 𝒇𝑬 
 

a. Waktu pajanan untuk Dt real time 

𝑡𝐸 =  
0,004 𝑥 30 𝑥 365 𝑥  56,9 

0,51 𝑥 0,6017𝑥 8,5 𝑥 273,5 
 

= 3,49 jam/hari 

b. Waktu pajanan untuk Dt 15 tahun 

𝑡𝐸 =  
0,004 𝑥  30 𝑥 365 𝑥  56,9

0,51 𝑥 0,6017 𝑥 15 𝑥 273,5
 

= 1,98 jam/hari 

 

c. Waktu pajanan untuk Dt 25 tahun 

𝑡𝐸 =  
0,004 𝑥  30 𝑥 365 𝑥  56,9 

0,51 𝑥 0,6017 𝑥 25 𝑥 273,5
 

= 1,18 jam/hari 

 

d. Waktu pajanan untuk Dt 30 tahun 

𝑡𝐸 =  
0,004 𝑥  30 𝑥 365 𝑥  56,9 

0,51 𝑥 0,6017 𝑥 30 𝑥 273,5
 

= 0,98 jam/hari 

 

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa waktu pajanan untuk efek non 

karsinogenik yang aman bagi pekerja peleburan logam adalah 3,49 jam/hari untuk 

durasi pajanan real time. Waktu pajanan 1,98 jam/hari untuk durasi pajanan 15 

tahun. Waktu pajanan 1,18 jam/hari untuk durasi pajanan 25 tahun. Waktu pajanan 

0,98 jam/hari untuk durasi pajanan 30 tahun.  
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𝒇𝑬 =  
𝑹𝒇𝑪 𝒙  𝒕𝒂𝒗𝒈  𝒙  𝑾𝒃

𝑪 𝒙 𝑹 𝒙𝑫𝒕 𝒙 𝒕𝑬 
 

 

a. Frekuensi pajanan untuk Dt real time 

𝑓𝐸 =  
0,004 𝑥 30 𝑥 365 𝑥  56,9 

0,51 𝑥 0,6017 𝑥 8,5 𝑥 8
 

= 123,8 hari/tahun 

 

b. Frekuensi pajanan untuk Dt 15 tahun 

𝑓𝐸 =  
0,004 𝑥  30 𝑥 365 𝑥  56,9

0,51 𝑥 0,6017 𝑥 15 𝑥 8
 

= 67,68 hari/tahun 

 

c. Frekuensi pajanan untuk Dt 25 tahun 

𝑓𝐸 =  
0,004 𝑥  30 𝑥 365 𝑥  56,9 

0,51 𝑥 0,6017 𝑥 25 𝑥 8
 

= 40,6 hari/tahun 

 

d. Frekuensi pajanan untuk Dt 30 tahun 

𝑓𝐸 =  
0,004 𝑥  30 𝑥 365 𝑥  56,9 

0,51 𝑥 0,6017 𝑥 30 𝑥 8
 

= 33,8 hari/tahun  

 

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa frekuensi pajanan untuk efek non 

karsinogenik yang aman bagi pekerja peleburan logam adalah 123,8 hari/tahun 

untuk durasi pajanan real time. Frekuensi pajanan 67,68 hari/tahun untuk durasi 

pajanan 15 tahun. Frekuensi pajanan 40,6 hari/tahun untuk durasi pajanan 25 

tahun. Frekuensi pajanan 33,8 hari/tahun untuk durasi pajanan 30 tahun.  
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BAB 5  

PEMBAHASAN 

5.1 Keterbatasan Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

1. Pengukuran konsentrasi PM2,5 hanya dilakukan selama 1 jam saat proses 

peleburan logam berlangsung. Hal ini dikarenakan pengukuran selama 1 jam 

dianggap sudah mewakili, namun sebaiknya dilakukan pengukuran selama 

proses peleburan logam berlangsung dari awal sampai akhir sehingga hasil 

yang didapatkan lebih akurat.  

2. Dalam penelitian menggunakan analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) 

ini, tidak dapat memperlihatkan hubungan pajanan PM2,5 terhadap variabel 

lainnya dikarenakan tidak dapat memenuhi kaidah epidemiologi.  

3. Risiko kesehatan pada pekerja hanya dilihat dari gejala penyakit bronkitis 

melalui wawancara saja namun tidak menggunakan pengukuran lebih lanjut 

seperti uji fungsi paru menggunakan spirometri karena meminimalkan kontak 

langsung dengan organ pernapasan pekerja di saat pandemi Covid-19 ini.  

5.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden merupakan karakteristik yang ada pada 

responden untuk menggambarkan subjek penelitian secara umum. Adapun 

karakteristiknya seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, asal daerah, 

penghasilan, dan lokasi peleburan. Karakteristik responden diperoleh dengan 

wawancara secara langsung terhadap pekerja peleburan logam di lokasi 

penelitian. Variabel dari karakteristik responden tidak digunakan untuk menghitung 

asupan (intake), namun untuk menggambarkan secara umum karakteristik yang 

melekat pada pekerja dan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengetahui cara manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik 

responden.  

Pada penelitian ini, keseluruhan responden berjenis kelamin laki-laki. 

Responden perempuan tidak ditemukan ikut bekerja di lokasi penelitian. 

Berdasarkan wawancara, pekerja perempuan jumlahnya sedikit, hanya bekerja di 

hari tertentu dan bertugas untuk menggangkut hasil peleburan logam yang siap 

untuk dikirim/didistribusikan sehingga tidak termasuk ke dalam kriteria inklusi.  

Terdapat hubungan antara usia dengan fungsi paru, dimana semakin 

bertambahnya usia maka fungsi parunya semakin menurun (Putra, 2012).  
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Menurut penelitian dari Gouveia (2000), kelompok usia lanjut berisiko terhadap 

gangguan kesehatan pernapasan dan kematian seiring bertabahnya usia.  

 Pekerja peleburan logam umumnya berasal dari daerah Tegal dan 

sebagian kecil berasal dari Jombang. Sebagian besar pekerja peleburan logam 

yang bekerja di kawasan PIK Kebasen bekerja di lokasi UKM Peleburan Logam, 

dan sebagiannya bekerja di PT. Lut Putra Solder.  

Tingkat pendidikan pada responden peleburan logam, mayoritas 

berpendidikan terakhir SD, lalu SMP, tidak sekolah, dan paling sedikit 

berpendidikan terakhir SMA. Rendahnya tingkat pendidikan pada pekerja 

peleburan logam, berpengaruh terhadap pengetahuan pekerja tentang risiko 

kesehatan yang diterimanya selama bekerja di lokasi peleburan logam, serta 

kurangnya pengetahuan mengenai pencemaran udara dan penggunaan alat 

pelindung diri saat bekerja.  

Penghasilan rata-rata per bulan pekerja peleburan logam di kawasan PIK 

Desa Kebasen adalah Rp 2.100.762. Berdasarkan keputusan gubernur Nomor 

560/58 Tahun 2019, upah minimum Kabupaten Tegal (UMK) pada tahun 2020 

sebesar Rp 1.896.000. Dengan UMK sebesar itu, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata penghasilan pekerja peleburan logam telah sesuai dengan upah minimum 

Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan pada keputusan gubernur Jawa Tengah.  

5.3 Karakteristik Perilaku Pekerja 

Karakteristik perilaku pekerja yang diamati dalam penelitian ini adalah 

kebiasaan merokok, penggunaan APD, dan penggunaan masker. Kebiasaan 

merokok pada pekerja peleburan logam di Kawasan PIK Desa Kebasen masih 

cukup banyak yang merokok dibandingkan dengan yang tidak merokok. Pekerja 

yang merokok, rata-rata menghabiskan rokoknya per hari sebanyak 10,3 batang 

rokok dan lama tahun pekerja peleburan logam merokok rata-rata selama 16 

tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Septiyanti (2016) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan 

kejadian kronis. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Suradi 

(2007) yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah rokok dan lama masa 

merokok, maka semakin besar risiko seorang individu akan mengalami PPOK dan 

bronkitis kronis.  

 Perilaku pekerja dalam penggunaan APD sudah sebagian besar yang 

menggunakannya, namun penggunaan APD pada pekerja peleburan logam masih 
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sebatas penggunaan satu atau dua jenis APD saja, seperti masker dan/atau 

sarung tangan. Adapun penggunaan APD yang cukup lengkap seperti masker, 

sarung tangan, sepatu, dan helm kerja hanya diterapkan di PT. Lut Putra Solder.  

 Penggunaan APD masker pada pekerja peleburan logam penting 

digunakan saat bekerja karena pekerja berada di lingkungan berisiko pencemaran 

udara dan mempengaruhi kesehatan pernapasan. Dari 42 pekerja didapat 31 

pekerja telah menggunakan masker. Kebanyakan jenis masker yang digunakan 

adalah masker kain/penutup kain, sebagian kecil menggunakan masker medis, 

dan tidak ada pekerja yang menggunakan jenis masker N95. Banyak pekerja yang 

lebih memilih menggunakan masker kain/penutup kain dikarenakan alasan lebih 

murah harganya dan mudah didapat karena dapat menggunakan bekas kain/baju 

yang sudah tidak terpakai. Pemakaian masker oleh pekerja merupakan langkah 

minimalisir masuknya udara ke dalam saluran pernapasan. Namun hal tersebut 

tidak menjamin seorang pekerja akan terhindar dari gangguan kesehatan akibat 

pajanan polutan udara (Afiani, 2016).  

5.4 Konsentrasi PM2,5 di Lingkungan Kerja 

Pengukuran konsentrasi particulate matter (PM2,5) di kawasan PIK Desa 

Kebasen dilakukan sebanyak 5 titik, yang terdiri dari 4 titik di UKM Peleburan 

Logam, dan 1 titik di PT Lut Putra Solder. Penentuan setiap titik sampel ditentukan 

berdasarkan keberadaan dari banyaknya tungku peleburan yang tersebar di 

sekitar lokasi peleburan logam, sehingga titik tersebut dapat mewakili keseluruhan 

sebaran dari sumber emisi pada setiap titik lokasi peleburan logam. Penentuan 1 

titik di PT Lut Putra Solder ditentukan berdasarkan letak tungku peleburannya yang 

cenderung berdekatan dan sebagian besar udara ambien di PT Lut Putra Solder 

berasal dari UKM Peleburan Logam karena terbawa oleh angin.  

Pengukuran PM2,5 dilakukan masing-masing 1 jam selama 2 hari, yaitu 

pada pukul 08.15- 09.15 WIB, 09.20 – 10.20 WIB, 10.25 – 11.25 WIB, 11.45 – 

12.45 WIB, dan 14.20 – 15.20 WIB. Penentuan waktu pengukuran ditentukan 

berdasarkan waktu kerja/aktivitas selama peleburan logam berjalan sehingga 

diasumsikan pada waktu tersebut pekerja terpajan PM2,5 dan produksi PM2,5 akan 

tinggi. Pengukuran dilakukan dalam cuaca cerah dan tidak gerimis/hujan.  

Konsentrasi PM2,5 di lingkungan kerja terdapat dalam proses pembakaran 

atau peleburan logam-logam yang sedang dimasak. Ditinjau dari sumber 

pencemaran, polutan PM2,5 didapatkan dari proses pemanasan tungku dan 
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pengecoran logam yang secara langsung berisiko tinggi kepada pekerja jika 

terpajan (Prayudi, 2005). Hasil pengukuran PM2,5 menunjukkan bahwa semua titik 

sampel melebihi nilai baku mutu lingkungan. Pada titik sampel ke-4 yaitu 

menunjukkan nilai konsentrasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan titik sampel 

lainnya. Dimana pada titik 4 saat pengukuran PM2,5 diambil, terdapat 5 UKM 

peleburan yang sedang beroperasi. Adapun titik ke-5 merupakan titik sampel 

dengan nilai konsentrasi terendah. Titik 5 berada di lokasi peleburan PT Lut Putra 

Solder, dimana saat pengukuran PM2,5 berlangsung, sedang tidak ada aktifitas 

peleburan logam namun tetap ada aktifitas kendaraan yang berlalu-lalang. Selain 

itu, kemungkinan konsentrasi PM2,5 di lokasi PT Lut Putra Solder berasal dari udara 

ambien sekitar UKM Peleburan Logam karena PT Lut Putra Solder dan UKM 

masih dalam satu kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen.  

Nilai konsentrasi PM2,5 di semua titik melebihi baku mutu. Tingginya 

konsentrasi PM2,5 saat pengukuran disebabkan karena dilakukan pada saat 

mendekati musim kemarau. Konsentrasi tinggi dan rendahnya curah hujan terjadi 

pada musim kemarau yaitu sekitar bulan Juli hingga September (Hidayati, et.al, 

2017). Selain itu, lokasi setiap tungku peleburan saling berdekatan satu sama lain 

sehingga sangat mempengaruhi tingginya konsentrasi PM2,5 di sekitar lingkungan 

kerja. Dikarenakan tiap UKM peleburan logam hanya memiliki atap, dan tidak 

terdapat dinding pembatas dan cerobong asap. Adapun UKM peleburan logam 

yang memiliki dinding pembatas dan cerobong asap, namun hanya beberapa 

termasuk PT Lut Putra Solder.  

5.5 Karakteristik Antropometri dan Pola Pajanan 

Karakteristik antropometri dan pola pajanan pada responden diperlukan 

untuk mengetahui besarnya asupan (intake) yang diterima oleh individu. 

Karakteristik antropometri yang diukur adalah berat badan. Berat badan 

berpengaruh pada pengukuran laju inhalasi tiap individu. Adapun pola pajanan 

berupa lama pajanan dalam satu hari (tE), frekuensi pajanan berupa jumlah hari 

dalam setahun (fE), dan durasi pajanan (Dt). Dimana variabel laju asupan dan pola 

pajanan berguna untuk menghitung asupan (intake).  

 Berat badan pekerja peleburan logam rata-rata 56,9 kg. Dibandingkan 

dengan berat badan berdasarkan standar US EPA yaitu 70 kg, berat badan rata-

rata pekerja lebih kecil dari standar US EPA. Berat badan dalam perhitungan 

analisis risiko kesehatan lingkungan berkaitan dengan perhitungan intake yang 
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akan diterima oneh individu. Berat badan berbanding terbalik dengan intake, 

dimana semakin besar angka berat badan individu maka semakin kecil mengalami 

risiko. Berat badan juga digunakan untuk pengukuran laju inhalasi (R) dimana 

semakin besar angka berat badan individu maka nilai laju inhalasinya semakin 

tinggi (Rose, K.D.C dan Tualeka, A.R, 2014) 

 Laju inhalasi individu dihitung menggunakan persamaan R (
𝑚3

ℎ𝑎𝑟𝑖
) = 5,3 Ln 

(berat badan) – 6,9. Kemudian hasinya dibagi dengan 24 jam untuk mengubah 

satuan menjadi m3/jam. Nilai intake berbanding lurus dengan laju inhalasi (R), 

dimana semakin besar laju inhalasinya maka semakin besar pula asupan (intake). 

Laju inhalasi (R) dalam penelitian ini rata-rata 0,6017 m3/jam. Nilai rata-rata laju 

asupan pekerja peleburan logam lebih rendah dibandingkan dengan nilai default 

0,83 m3/jam dari US EPA. Perbedaan nilai rata-rata laju asupan dengan nilai 

default US EPA sebesar 27,5% lebih rendah.  

Data pola pajanan pada pekerja peleburan logam didapat menggunakan 

kuisioner melalui wawancara. Pola pajanan berupa data lama pajanan selama 

bekerja dalam jam/hari (tE), durasi pajanan (Dt), dan frekuensi pajanan berupa 

jumlah hari dalam setahun (fE) yang diperoleh dengan mengurangi total hari dalam 

setahun 365 hari dengan total hari pekerja tidak berangkat karena libur, mudik, 

atau alasan. Tiga variabel tersebut berbanding lurus dengan persamaan asupan 

(intake), sehingga semakin besar tiga variabel tersebut  maka semakin besar pula 

besar asupannya.  

Waktu pajanan pekerja peleburan logam selama bekerja rata-rata 7,9 jam 

dengan nilai median 8 jam (distribusi tidak normal). Dalam Undang-undang No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa waktu kerja ideal 

untuk pekerja  adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 6 hari kerja atau 8 jam 

dalam 1 hari dan 40 jam dalam 5 hari kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa waktu kerja pekerja peleburan logam di PIK Desa Kebasen telah melebihi 

batas waktu kerja yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

 Frekuensi pajanan pekerja peleburan logam berdistribusi tidak normal 

dengan median 273,5 hari/tahun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Huda 

(2018), frekuensi pajanan rata-rata proses percetakan adalah 310,6 hari/tahun 

dengan nilai median yakni 326 hari/tahun. Jika dibandingkan nilai default frekuensi 

pajanan dari US EPA yakni 250 hari/tahun untuk pajanan lingkungan kerja, nilai 

frekensi pajanan dari 2 penelitian di atas masih melebihi nilai default. 
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 Durasi pajanan didapat dengan menanyakan sudah berapa tahun bekerja 

sebagai pekerja peleburan logam. Selain durasi pajanan real time, berdasarkan Dt 

rata-rata pekerja yang bekerja selama 11 tahun peneliti juga membuat perhitungan 

untuk durasi pajanan life span 15 dan 25 tahun, serta perhitungan pajanan life time 

30 tahun sesuai dengan default US EPA. Durasi pajanan berhubungan dengan 

seberapa besar intake yang akan diterima oleh individu, semakin lama terpajan 

oleh PM2,5 maka semakin besar intake dan risiko gangguan kesehatan yang 

didapatkan oleh individu. 

5.6 Analisis Intake 

Nilai intake PM2,5 menggambarkan asupan yang diterima oleh responden 

setiap harinya dalam satuan mg/kg/hari. Nilai yang dibutuhkan dalam perhitungan 

intake adalah konsentrasi, waktu pajanan, laju inhalasi, frekuensi pajanan, durasi 

pajanan, periode waktu rata-rata, dan berat badan tiap responden. Dalam 

persamaan RQ, nilai intake berbanding lurus dengan RQ sehingga semakin besar 

intake yang diterima individu maka semakin besar juga risiko kesehatan non-

karsinogeniknya. 

Pada penelitian Oktaviana (2019), perhitungan intake individu pajanan 

PM2,5 di lokasi peleburan alumunium menggunakan intake non karsinogenik. 

Dalam penelitian ini, intake dihitung dengan efek non-karsinogenik. Perhitungan 

tidak menggunakan intake efek karsinogenik dikarenakan material yang terdapat 

dalam PM2,5 tidak diidentifikasi secara khusus, hanya dilihat secara fisik namun 

tidak substansi kimianya.  

Perhitungan intake dalam penelitian ini belum tentu sama dengan asupan 

yang diterima oleh responden/individu sesungguhnya. Asupan yang diterima oleh 

responden dapat lebih besar atau lebih kecil. Hal tersebut dikarenakan 

pengukuran PM2,5 dilakukan menggunakan udara ambient, dimana udara ambient 

ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi geografis setempat. 

5.7 Analisis Risiko 

Karakteristik risiko pada efek non karsinogenik diperoleh dengan membagi 

nilai asupan (I) dengan nilai konsentrasi referensi (RfC). Nilai RQ dihitung 

menggunakan nilai intake real time, intake 15 tahun, 25 tahun, dan life time 30 

tahun. Apabila nilai RQ >1 artinya nilai pajanan tidak aman bagi individu maupun 

populasi dan dapat menimbulkan risiko kesehatan non-karsinogenik bagi manusia. 
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Sedangkan jika nilai RQ ≤1 artinya nilai pajanannya masih bersifat aman dan tidak 

menimbulkan risiko kesehatan non karsinogenik.  

 Pada perhitungan nilai RQ pekerja peleburan logam, didapatkan bahwa 

pada pekerja peleburan logam mulai ditemukan 57,1% pekerja yang berisiko  

(RQ>1) pada durasi pajanan real time dengan konsentrasi minimum. Sedangkan 

pada pajanan realtime dengan konsentrasi rata-rata dan maksimum, mayoritas 

responden sudah berisiko. Pada pajanan 25 dan 30 tahun seluruh responden 

berisiko efek non karsinogenik baik dengan konsentrasi minimum, rata-rata, 

maupun maksimum.   

Pada penelitian ARKL yang dilakukan oleh Huda (2018) terhadap 73 

pekerja, pengrajin batu bata mulai berisiko pada durasi pajanan 25 tahun di proses 

pencetakan dengan nilai konsentrasi sebesar 0,0587 mg/m3. Adapun pada proses 

pebakaran, pengrajin batu bata mulai berisiko di pajanan 20 tahun dengan 

konsentrasi 0,4185 g/m3. Pada penelitian tersebut, konsentrasi yang digunakan 

untuk menghitung RQ percetakan nilainya dibawah baku mutu, risiko terjadi 

karena waktu kerja yang lebih tinggi nilainya dari waktu kerja yang ditetapkan di 

peraturan. Pada penelitian ini, nilai konsentrasi PM2,5 seluruhnya memiliki nilai di 

atas baku mutu, oleh karena itu dalam perhitungan RQ sudah terdapat pekerja 

yang mulai berisiko pada durasi pajanan real time. 

5.8 Gejala Gangguan Kesehatan 

Gambaran gangguan kesehatan berupa gejala bronkitis pada pekerja 

peleburan logam di kawasan PIK Desa Kebasen didapat untuk melihat pengaruh 

dari tingkat risiko pajanan PM2,5. Analisis variabel gejala bronkitis dan konsentrasi 

PM2,5 tidak menggunakan metode epidemiologi, dikarenakan gejala yang muncul 

tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas dengan konsentrasi PM2,5.  

Peneliti menggunakan variabel gejala bronkitis dikarenakan identifikasinya 

dapat ditanyakan melalui pertanyaan selama wawancara dan pertimbangan untuk 

meminimalkan kontak fisik dengan pekerja peleburan logam sebagai langkah 

penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19 di waktu 

penelitian saat ini.  

 Peneliti hanya menggambarkan banyaknya responden yang menderita 

gejala bronkitis sebagai gangguan pernapasan sebagai identifikasi awal terkait 

bahaya yang dialami pekerja. Gejala bronkitis yang paling banyak dirasakan 

pekerja adalah mudah lelah, kemudian diikuti dengan gejala sakit kepala, sakit 
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tenggorokan, batuk berlendir, hidung berair/tersumbat, sakit dada, dan gejala yang 

paling sedikit muncul adalah batuk-menerus.  

5.9 Manajemen Risiko/Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan risiko tidak termasuk ke dalam langkah ARKL melainkan 

merupakan lanjutan yang perlu dilakukan jika pada nilai RQ menunjukkan tingkat 

risiko yang tidak aman. Pengelolaan risiko terdiri dari strategi pengeloaan risiko 

dan cara pengelolaan risiko. Strategi pengelolaan risiko merupakan tahap 

penentuan batas aman untuk intake dan risiko individu/populasi. Strategi 

pengelolaan risiko meliputi penentuan batas aman pada konsentrasi, frekuensi 

pemajanan, waktu pemajanan dan durasi pemajanan. Adapun cara pengelolaan 

risiko merupakan metode atau cara untuk mencapai batas aman yang dapat 

dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi 

pendekatan sosial ekonomi, teknologi, dan institusional 

Strategi pengurangan konsentrasi PM2,5 dapat dilakukan dengan beberapa 

hal sesuai yang terdapat pada hierarki of control seperti eliminasi, substitusi, 

engineering control, administrative, atau penggunaan APD (OSHA, n.d.). Melihat 

kondisi di lapangan khususnya di UKM Peleburan logam yang termasuk sektor 

informal yang sulit untuk menerapkann hierarki of control. Seperti yang telah 

diterapkan dalam penelitian Novirsa & Achmadi, 2012, untuk mengurangi 

konsentrasi partikulat di udara dapat dilakukan dengan pemasangan alat 

penyaring udara berupa electrostatic precipitator dan jet pulse filter pada 

cerobong. Namun hal tersebut kurang efektif dalam mengurangi konsentrasi 

polutan PM2,5 dikarenakan partikel yang lebih kecil masih dapat menembus alat 

penyaring. Oleh karena itu, diperlukan suatu pertimbangan atau cara alternatif 

tentang penggunaan cara lain yang pembiayaannya lebih murah, sederhana, 

akurat, dan efektif yaitu dengan melakukan peningkatan jumlah tanaman/vegetasi. 

Pengendalian polutan dapat dilakukan dengan penghijauan di kawasan industri 

dan sekitar pemukiman masyarakat. Pohon dapat secara alami menyerap polutan 

yang ada di udara (Novirsa & Achmadi, 2012). Tanaman/Pohon dapat melakukan 

dua proses pengendalian polutan udara yaitu dengan proses penyerapan dan 

penjerapan (Al-Hakim, 2014).  

Menurut Fakuara (1986) dalam Desianti (2011) menjelaskan bahwa 

tanaman yang efektif untuk menyerap gas polutan antara lain tanaman yang 
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memiliki 

banyak stomata, toleran terhadap gas tertentu, dan memiliki pertumbuhan yang 

cepat. Adapun pemilihan tanaman untuk dijadikan sebagai penyerap partikulat 

yang ada di udara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dapat 

menggugurkan daun pada periode tertentu. Sifat ini diperlukan karena dengan 

adanya pengguguran daun maka akan muncul daun-daun baru yang mampu 

menyaring partikulat sehingga tanaman tidak mati karena permukaan daunnya 

tertutup dengan partikulat. (2) mempunyai tajuk yang rimbun dan rapat (3) 

mempunyai daya tahan yang tinggi. Kemampuan suatu tanaman dalam menyerap 

polusi dapat ditingkatkan dengan melakukan kombinasi penanaman antara pohon 

dengan semak, perdu, dan tanaman penutup tanah. Selain itu jarak tanam yang 

rapat antar pohon dapat membantu meningkatkan kapasitas jalur hijau dalam 

menyerap polusi (Al-Hakim, 2014). Adapun rekomendasi tanaman/pohon dengan 

kriteria sangat sesuai dengan nilai skoring 85-90% dalam penyerapan polutan gas 

diantaranya  pohon Angsana (Pterocarpus indicus), Ki Hujan (Samanea saman), 

Mahoni (Swietenia mahagon), Akasia (Acacia mangium), Kirai Payung (Filicium 

decipiens), Glodongan Tiang (Polyalthia longifolia), dan kriteria sesuai dengan nilai 

skoring 80% diantaranya pohon Kersen (Mutingia calabura), Ketapang (Terminalia 

cattapa), Saga (Adenanthera pavonina), Cemara Norflok (Araucaria heteropylla), 

Kenari (Canarium indicum), Kapuk (Ceiba pentadra), Beringin (Ficus benjamina), 

Mangga (Mangifera indica), Tanjung (Mimushop elengi), Saraka (Saraca indica), 

Jambu Air (Syzygium aquenum).  

Fungsi tanaman dalam pengendalian polutan selain dengan penyerapan 

adalah dengan penjerapan partikel. Kriteria pohon yang dapat menjerap partikel 

dengan baik diantaranya harus memiliki permukaan daun yang kasar, berlekuk, 

berbulu dan bertrikoma, daun yang menjarum dan juga melebar, tajuk tanaman 

yang padat dan rapat, tekstur kulit, batang dan ranting yang kasar serta berduri, 

dan kepadatan ranting yang rapat. Rekomendasi tanaman/pohon dengan kriteria 

sangat sesuai dengan nilai skoring 90% dalam penjerapan partikel yaitu Cemara 

Norflok (Araucaria heterophylla) dan kriteria sesuai dengan nilai skoring 70-80% 

diantaranya pohon Kersen (Mutingia calabura), Sukun (Artocarpus communis), 

Kapuk (Ceiba pentadra), Glodogan Tiang (Polyalthia longifolia), Kirai Payung 

(Filicium decipiens), Mahoni (Swietenia mahagoni), Akasia (Acacia mangium), 
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Ketapang (Terminalia cattapa), Mangga (Mangifera indica), Angsana (Pterocarpus 

indicu), Ki Hujan (Samanea saman), dan Saraka (Saraca indica) (Al-Hakim, 2014).  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa solusi yang dapat menjadi tindak lanjut untuk 

mengurangi pajanan PM2,5 berupa pengurangan atau pebatasan waktu pajanan 

dan/atau frekuensi pajanan selama bekerja dan penghijauan dengan menanam 

pohon yang sesuai kriteria penyerapan dan penjerapan polutan.  Pengurangan 

konsentrasi yang diterima oleh pekerja dapat dilakukan dengan cara penggunaan 

alat pelindung diri (APD) seperti menggunakan masker 

 Pendekatan yang dilakukan dapat ditempuh dengan mekanisme 

kelembagaan dengan  PT. Lut Putra Solder dan pemilik UKM Peleburan. Dapat 

dilakukan dengan penyampaian risiko dan pengurangan waktu pajanan dan/atau 

frekuensi pajanan terhadap pekerja serta kerjasama dalam pengolahan limbah B3 

peleburan. Adapun cara pengelolaan risiko yang sederhana dan efisien yakni 

dengan peningkatan jumlah tanaman/vegetasi (penghijauan). Selain itu, dapat 

dilakukan dengan pengawasan oleh pemerintah daerah, seperti dinas lingkungan 

hidup, dinas kesehatan, dan dinas ketenagakerjaan Kabupaten Tegal.  
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BAB 6  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

: 

1. Konsentrasi PM2,5 di lingkungan kerja peleburan logam di Kawasan PIK Desa 

Kebasen menunjukkan bahwa seluruh titik sampel melebihi nilai baku mutu 

berdasarkan PP RI Tahun 1999. Rata-rata konsentrasi PM2,5 di lingkungan 

kerja peleburan logam yaitu 510 µg/m3, dengan nilai minimum 254 µg/m3 dan 

maksimum 1010 µg/m3. 

2. Karakteristik antropometri dan pola pajanan pekerja peleburan logam di 

Kawasan PIK Desa Kebasen didapat melalui wawancara secara langsung. 

Karakteristik antropometri berupa pengukuran berat badan dengan rata-rata 

56,926 kg. Waktu pajanan pekerja peleburan logam memiliki nilai median 8 

jam/hari, frekuensi pajanan dengan median 273,5 hari/tahun, dan durasi 

pajanan real time dengan nilai median 8,5  tahun.  

3. Intake PM2,5 yang diterima oleh pekerja peleburan logam di Kawasan PIK 

Desa Kebasen dihitung dengan konsentrasi minimum, rata-rata, dan 

maksimum dengan durasi real time, 15, 25, dan life time 30 tahun. Nilai intake 

real time pekerja dengan C minimum yaitu 0,00452789 mg/kg/hari, nilai intake 

real time pekerja dengan C maksimum yaitu  0,01800459 mg/kg/hari, nilai 

intake real time pekerja dengan C rata-rata yaitu 0,00909142 mg/kg/hari. 

Semakin lama durasi pajanan, maka nilai intake individu semakin besar.  

4. Tingkat  risiko akibat pajanan PM2,5 pada pekerja peleburan logam di Kawasan 

PIK Desa Kebasen mulai ditemukan 57,1% pekerja yang berisiko (RQ>1) 

pada durasi pajanan real time dengan konsentrasi minimum. Pada durasi real 

time dengan konsentrasi maksimum ditemukan 90,5% pekerja berisiko dan 

ditemukan 85,7% pekerja berisiko dengan konsentrasi rata-rata. Pada 

pajanan 25 dan 30 tahun seluruh responden berisiko efek non karsinogenik 

baik dengan konsentrasi minimum, rata-rata, maupun maksimum.  

5. Berikut opsi manajemen risiko akibat pajanan PM2,5 pada pekerja peleburan 

logam di kawasan PIK Desa Kebasen dapat dilakukan dengan pengurangan 



 

 

82 
 

waktu pajanan dan/atau frekuensi pajanan yang disarankan untuk bekerja 

dalam : 

a. Waktu pajanan 1,98 jam/hari untuk durasi 15 tahun. 

b. Waktu pajanan 1,18 jam/hari untuk durasi 25 tahun 

c. Waktu pajanan 0,98 jam/hari untuk durasi 30 tahun.  

d. Frekuensi pajanan 67,68 hari/tahun untuk durasi 15 tahun. 

e. Frekuensi pajanan 40,6 hari/tahun untuk durasi 25 tahun 

f. Frekuensi pajanan 33,8 hari/tahun untuk durasi 30 tahun. 

Serta cara pengelolaan risiko yang sederhana dan efisien dengan 

peningkatan jumlah tanaman/vegetasi (penghijauan) di area kawasan PIK 

Desa Kebasen. 

6.2 Rekomendasi  

6.2.1 Pemerintah Daerah 

a. Dinas Lingkungan Hidup 

Melakukan pengawasan, pemantauan lingkungan berkala, dan peningkatan 

jumlah tanaman/vegetasi (penghijauan) di area kawasan PIK Desa Kebasen 

dengan rekomendasi jenis tanaman penyerap dan penjerap polutan sebagai 

berikut :  

Tanaman Penyerap Polutan Tanaman Penjerap Polutan 

Angsana (Pterocarpus indicus) Cemara Norflok (Araucaria heterophylla) 

Ki Hujan (Samanea saman) Kersen (Mutingia calabura) 

Mahoni (Swietenia mahagon) Sukun (Artocarpus communis) 

Akasia (Acacia mangium) Kapuk (Ceiba pentadra) 

Kirai Payung (Filicium decipiens) Glodogan Tiang (Polyalthia longifolia) 

Glodongan Tiang (Polyalthia longifolia) Kirai Payung (Filicium decipiens) 

Kersen (Mutingia calabura) Mahoni (Swietenia mahagoni) 

Ketapang (Terminalia cattapa) Akasia (Acacia mangium) 

Saga (Adenanthera pavonina Ketapang (Terminalia cattapa) 

Cemara Norflok (Araucaria heteropylla) Mangga (Mangifera indica) 

Kenari (Canarium indicum) Angsana (Pterocarpus indicu) 

Kapuk (Ceiba pentadra) Ki Hujan (Samanea saman) 

Beringin (Ficus benjamina) Saraka (Saraca indica)  
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Mangga (Mangifera indica)   

Tanjung (Mimushop elengi)   

Saraka (Saraca indica)   

Jambu Air (Syzygium aquenum   

 

b. Dinas Kesehatan 

Memberikan penyuluhan tentang risiko kesehatan di lingkungan kerja kepada 

pekerja dan pemilik usaha. 

6.2.2 Institusi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

a. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan pendekatan epidemiologi agar dapat 

mengetahui hubungan antara variabel konsentrasi PM2,5 dengan variabel 

lainnya. 

b. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakkan penelitian lanjutan dengan variabel 

polutasan gas lainnya seperti CO, SO2, dan NO2 yang ada di lingkungan kerja 

karena dalam proses peleburan logam selainkan menghasilkan PM2,5 juga 

menghasilkan polutan lainnya sehingga berbahaya jika terpajan ke pekerja 

maupun masyarakat sekitar.  

6.2.3 Pemilik Usaha 

a. Bertanggung jawab dalam penyampaian risiko dan penerapan dalam 

mengurangi  waktu pajanan dan/atau frekuensi pajanan terhadap pekerja  

b. Memberikan fasilitas APD yang layak dan nyaman digunakan oleh pekerja 

peleburan logam 

c. Melakukan kerjasama dalam pengolahan limbah B3 peleburan logam  

6.2.4 Pekerja Peleburan Logam 

a. Saat bekerja atau berada di lingkungan kerja menggunakan  APD (Alat 

Pelindung Diri) yang sesuai dengan bahaya di tempat kerja untuk menghindari 

debu masuk secara langsung ke saluran pernapasan. 

b. Menerapkan waktu kerja/frekuensi pajanan untuk meminimalkan risiko 

kesehatan bagi pekerja di kemudian hari. 

c. Menjaga kesehatan dengan merubah perilaku seperti merubah kebiasaan 

merokok dan memperhatikan asupan makanan bergizi, khususny konsumsi 

susu sebagai penetralisir tubuh setelah bekerja.  
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