
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan  

   Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu, pengetahuan terjadi melalui panca indra 

manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Proses yang didasari oleh pengetahuan 

kesadaran dan sikap positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Sebaliknya 

apabila perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan 

berlangsung lama 

1. Proses adopsi perilaku. 

  Menurut (Notoatmodjo 2007), mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi 

tindakan baru di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yaitu : 

a. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus 

(obyek) terlebih dahulu. 

b. Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus. 

c. Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya).  

d. Trial, yakni orang telah mulai mencoba tindakan baru. 

e. Adoption, subyek telah bertindak baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan 

sikapnya terhadap stimulus. 

   (Notoatmodjo 2007), menyimpulkan bahwa perubahan tindakan tidak selalu melewati 

tahap-tahap  di atas. Apabila penerimaan tindakan baru atau adopsi tindakan melalui 

proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka 



tindakan tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila tindakan itu 

tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. 

2. Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif. 

  Pengetahuan yang tercangkup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu: 

a. Tahu (know). 

  Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya.Termasuk ke dalam pengetahuan ini adalah mengingat kembali (recall) 

sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah 

diterima oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata 

kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang di pelajari antara lain 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension). 

  Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang 

objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.Orang 

yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan 

contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

 

c. Aplikasi (application). 

  Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari 

pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).Aplikasi dapat diartikan sebagai aplikasi atau 

penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau 

situasi yang lainnya.Misalnya dapat menggunakan rumus statistik dalam perhitungan hasil 

penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah (problem 

solving cycle) di dalam pemecahan masalah kesehatan dari kasus yang diberikan. 

d.  Analisis (analysisis). 



  Analisis adalah suatu komponen untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam 

komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada 

kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata 

kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan dan sebagainya. 

e.    Sintesis (synthesis). 

  Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis 

adalah suatu kemampuan untuk menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan dan 

sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.  

f. Evaluasi (evaluation). 

  Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi  atau penilaian 

terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria 

yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

   Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang 

menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden.Pengetahuan yang ingin kita ketahui atau diukur dapat kita sesuaikan dengan 

tingkatan-tingkatan di atas (Notoatmodjo, 2007). 

 

B. Perilaku 

   Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang 

bersangkutan.Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai 

tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka 

mempunyai aktifitas masing-masing (Notoatmodjo, 2007). 

    Menurut Notoatmodjo (2007) maka perilaku dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 



1.Perilaku tertutup (covert behavior.) 

   Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi 

pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus 

tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku terbuka (overt behavior). 

        Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam atau praktik (practice) yang 

dengan mudah diamati atau dilihat orang lain. 

 

 

C. Debu 

  Debu termasuk penyebab penyakit akibat kerja (PAK) dari faktor kimia, terutama 

disebabkan oleh masuknya debu melalui jalan pernafasan. Faktor yang menentukan 

besarnya gangguan kesehatan akibat debu, antara lain: (a) Kadar debu di udara. Makin 

tinggi kadar debu, makin cepat menimbulkan gangguan kesehatan dan kenikmatan dalam 

bekerja; (b) Ukuran atau diameter debu. Debu yang berdiameter kecil akan dapat masuk 

jauh ke dalam alveoli, sementara yang besar akan tertahan pada ciliadi saluran pernafasan 

atas; (c) Sifat debu. Debu mempunyai sifat inert, fibrogenik dan karsinogenik; (d) 

Reaktifitas debu. Debu organik kurang reaktif namun dapat menyebabkan reaksi iritasi; (d) 

Cuaca kerja. Lingkungan yang panas dan kering, mendorong timbulnya debu dan debu 

yang terbentuk dalam keadaan panas akan menjadi lebih reaktif; (e) Lama waktu papar. 

Debu dapat menimbulkan kelainan paru dalam jangka waktu cukup lama; (f) Kepekaan 

individu. Bentuk kepekaan seseorang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. 

Kepekaan disini tidak hanya dalam bidang morfologis, namun juga dalam bidang fisiologis 

dan iritasi. (Aditya , 2007).  

 



D. Dampak Pencemaran oleh Debu 

 Partikel debu selain memiliki dampak terhadap kesehatan juga dapat menyebabkan 

gangguan sebagai berikut. 

1. Gangguan estetik dan fisik seperti terganggunya pemandangan dan pelunturan warna 

bangunan dan pengotoran. 

2. Merusak kehidupan tumbuhan yang terjadi akibat adanya penutupan pori-pori 

tumbuhan sehingga mengganggu jalannya fotosintesis.  

3. Mengubah iklim global regional maupun internasional. 

4. Mengganggu perhubungan/penerbangan yang akhirnya berdampak kegiatan sosial 

ekonomi di masyarakat. 

5. Mengganggu kesehatan manusia seperti timbulnya iritasi pada mata, alergi, gangguan 

pernafasan dan kanker pada paru-paru. Efek debu terhadap kesehatan sangat 

bergantung pada solubility (mudah larut), komposisi kimia, konsentrasi debu, dan 

ukuan partikel debu. (Sunaryo Kuswana,2014) 

 

E. Alat Pelindung Diri 

1. Pengertian 

   Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh 

pekerja untuk melindungi seluruh atau seabagian tubuhnya dari kemungkinan adanya 

pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja (Tarwaka, 2008) 

  Suma’mur (1995) menunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian alatN 

pelndung diri, yaitu:  

a. Pengujian mutu  



   Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin 

bahwa alat pelindung diri akan memberikan perlindungan sesuai dengan yang 

diharapkan. Semua alat pelindung diri sebelum dipasarkan harus diuji lebih dahulu 

mutunya. 

 

 

 

b. Pemeliharaan alat pelindung  diri  

   Alat pelindung diri yang akan digunakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi 

tempat kerja, bahaya kerja dan tenaga kerja sendiri agar benar-benar dapat memberikan 

perlindungan semaksimal mungkin pada tenaga kerja.  

c. Ukuran harus tepat  

   Adapun untuk memberikan perlindungan yang maksimum pada tenaga kerja, maka 

ukuran alat pelindung diri harus tepat. Ukuran yang tidak tepat akan menimbulkan 

gangguan pada pemakaiannya.  

d. Cara pemakaian yang benar  

   Sekalipun alat pelindung diri disediakan oleh perusahaan, alat-alat ini tidak akan 

memberikan manfaat yang maksimal bila cara memakainya tidak benar. Tenaga kerja 

harus diberikan pengarahan tentang :  

  Manfaat dari alat pelindung diri yang disediakan dengan potensi bahaya yang ada. 

1)  Menjelaskan bahaya potensial yang ada dan akibat yang akan diterima oleh tenaga 

kerja jika tidak memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. 

2) Cara memakai dan merawat alat pelindung diri secara benar harus dijelaskan pada 

tenaga kerja.  

3) Perlu pengawasan dan sanksi pada tenaga kerja menggunakan alat pelidung diri.  



4) Pemeliharaan alat pelindung diri harus dipelihara dengan baik agar tidak 

menimbulkan kerusakan ataupun penurunan mutu.  

5) Penyimpaan alat pelindung diri harus selalu disimpan dalam keadaan bersih 

ditempat yang telah tersedia, bebas dari pengaruh kontaminasi. 

2. Pemilihan alat pelindung diri 

   Setiap tempat kerja mempunyai potensi bahaya yang berbeda-beda sesuai dengan 

jenis, bahan dan proses produksi yang dilakukan. Dengan demikian, sebelum melakukan 

pemilihan alat pelindung diri mana yang tepat digunakan, diperlukan adanya suatu 

investarisasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja masing-masing. Pemilihan dan 

penggunaan alat pelindung diri harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut 

(Tarwaka, 2008) :  

a. Aspek teknis, meliputi   

1. Pemilihan berdasarkan jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk alat pelindung diri harus 

disesuaikan dengan bagian tubuh yang dilindungi.  

2. Pemilihan berdasarkan mutu atau kualitas. Mutu alat pelindung diri akan menentukan 

tingkat keparahan dan suatu kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin 

terjadi. Semakin rendah mutu alat pelindung diri, maka akan semakin tinggi tingkat 

keparahan atas kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang terjadi. Adapun untuk 

menetukan mutu suatu alat pelindung diri dapat dilakukan melalui uji laboratorium 

untuk mengetahui pemenuhan terhadap standar.  

3. Penentuan jumlah alat pelindung diri. Jumlah yang diperlukan sangat tergantung dari 

jumlah tenaga kerja yang terpapar potensi bahaya di tempat kerja. Idealnya adalah 

setiap pekerja menggunakan alat pelindung diri sendiri-sendiri atau tidak dipakai 

secara bergantian.  



4. Teknik penyimpanan dan pemeliharaan. Penyimpanan investasi untuk penghematan 

dari pada pemberian alat pelindung diri.  

b. Aspek psikologis  

 Di samping aspek teknis, maka aspek psikologis yang menyangkut masalah 

kenyamanan dalam penggunaan alat pelindung diri juga  sangat penting untuk 

diperhatikan. Timbulnya masalah baru bagi pemakai harus dihilangkan, seperti 

terjadinya gangguan terhadap kebebasan gerak pada saat memakai alat pelindung diri. 

Penggunaan alat pelindung diri tidak menimbulkan alergi atau gatal-gatal pada kulit, 

tenaga kerja tidak malu memakainya karena bentuknya tidak cukup menarik. Ketentuan 

pemilihan alat pelindung diri meliputi (Tarwaka, 2008) :  

1. Alat pelindung diri harus dapat memberikan perlindungan yang adekuat terhadap 

bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja.  

2. Berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa 

ketidaknyamanan yang berlebihan.  

3. Alat harus dapat dipakai secara fleksibel.  

4. Bentuknya harus cukup menarik.  

5. Alat pelindung tahan lama untuk pemakaian yang lama. 

6. Alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya, yang 

dikarenakan bentuknya yang tidak tepat atau karena salah dalam penggunaanya.  

7. Alat pelindung harus memenuhi standar yang telah ada.  

8. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan presepsi sensoris pemakaiannya.  

9. Suku cadangnya mudah didapat guna mempermudah pemeliharaannya.  

3. Kriteria alat pelindung diri 

 Berdasarkan aspek-aspek tersebut diatas, maka perlu diperhatikan pula beberapa 

kriteria dalam pemilihan alat pelindung diri sebagai berikut (Tarwaka, 2008) :  



a. Alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan efektif kepada pekerja atas 

potensi bahaya yang dihadapi ditempat kerja.  

b. Alat pelindung diri mempunyai berat yang seringan mungkin, nyaman dipakai dan 

tidak menjadi beban tambahan bagi pemakainya.  

c. Bentuknya cukup menarik, sehingga tenaga kerja tidak malu memakainya.  

d. Tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya, baik karena jenis bahayanya 

maupun kenyamanan dan pemakiannya.  

e. Mudah untuk dipakai dan dilepas kembali.  

f. Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran dan pernafasan serta gangguan kesehatan 

lainnya pada waktu dipakai dalam wktu yang cukup lama.  

g. Tidak mengurangi persepsi sensoris dalam menerima tanda-tanda peringatan.  

h. Suku cadang alat pelindung diri yang bersangkutan cukup tersedia dipasaran.  

i. Mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan.  

j. Alat pelindung diri yang dipilih harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan 

sebagainya.  

4. Jenis-jenis alat pelindung diri 

 Jenis-jenis alat pelindung diri berdasarkan fungsinya terdiri dari beberapa macam. 

Alat pelindung diri yang digunakan tenaga kerja sesuai dengan bagian tubuh yang 

dilindungi, antara lain :   

a. Alat pelindung kepala  

 Digunakan untuk melindungi rambut terjerat oleh mesin yang berputar dan untuk 

melindungi kepala dari terbentur benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau 

terpukul benda yang melayang, percikan bahan kimia korosif, panas sinar matahari. Jenis 

alat pelindung kepala antara lain :  

1) Topi pelindung (safety helmets)  



 Berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda keras yang terjatuh dan terkena 

arus listrik. Topi pelindung harus tahan terhadap pukulan, tidak mudah terbakar, tahan 

terhadap perubahan iklim dan tidak menghantarkan arus listrik. Topi pelindung dapat 

terbuat dari plastik serta gelas (fiberglass) maupun metal. Topi pelindung dari bahan 

bakelite enak dipakai karena ringan tahan terhadap benturan dan benda keras serta tidak 

menyalurkan arus listrik. Sedangkan topi pelindung biasanya dilengkapi dengan 

anyaman penyangga yang berfungsi untuk menyerap keringat dan mengatur pertukaran 

udara. 

 

 

 

 

2) Tutup kepala  

 Berfungsi untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi, suhu panas atau dingin. 

Tutup kepala ini biasanya terbuat dari asbestos, kain tahan api/korosi, kulit dan kain 

tahan air.  

3) Topi (hats/cap)  

 Berfungsi untuk melindungi kepala atau rambut dari kotoran/debu atau mesin yang 

berputar. Topi ini biasanya terbuat dari kain katun.  

b. Alat pelindung mata   

 Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia 

korosif, debu dan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat 

menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektronik, panas radiasi sinar matahari, 

pukulan atau benturan benda keras.  

1) Kacamata (spectacles)  



 Berfungsi untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil, debu dan radiasi 

gelombang elektromagnetik. 

2) Goggle  

 Berfungsi untuk melindungi mata dari gas, debu, uap dan percikan larutan bahan 

kimia. Goggle biasanya terbuat dari plastik transparan dengan lensa berlapis kobalt 

untuk bahaya radiasi gelombang elektromagnetik mengion. 

c. Alat pelindung telinga  

 Alat pelindung jenis ini digunakan untuk mengurangi intensitas yang masuk kedalam 

telinga. 

 

  

1) Sumbat telinga (ear plug)  

 Ear plug dapat terbuat dari kapas, plastik, karet alami dan bahan sintetis. Ear plug 

yang terbuat dari kapas, spon malam (wax) hanya dapat digunakan untuk sekali pakai 

(disposable). Sedangkan yang terbuat dari bahan dan plastik yang dicetak dapat 

digunakan berulang kali.  

2) Tutup telinga (ear muff)  

 Alat pelindung jenis ini terdiri dari 2 (dua) buah tutup telinga dan sebuah headband. 

Isi dari tutup telinga ini berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara 

frekuensi tinggi. Pada pemakaian untuk waktu yang cukup lama, efektivitas ear muff 

dapat menurun karena bantalannya menjadi mengeras dan mengerut sebagai akibat 

reaksi dari bantalan dengan minyak dan keringat pada permukaan kulit. Alat ini dapat 

mengurangi intensitas suara 30 dB(A) dan juga dapat melindungi bagian luar telinga 

dari benturan benda keras atau percikan bahan api. 

d. Alat pelindung pernafasan 



 Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi pernafasan dari resiko paparan 

gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun, korosi atau yang bersifat 

rangsangan. Sebelum melakukan pemilhan terhadap suatu alat pelindung pernafasan 

yang tepat, maka perlu mengetahui informasi tentang potensi bahaya atau kadar 

kontaminan yang ada di lingkungan kerja. 

 Secara umum, jenis alat pelindung pernafasan yang banyak digunakan di perusahaan-

perusahaan antara lain :  

 

 

1) Masker  

 Digunakan untuk mengurangi paparan debu atau partikel-partikel yang lebih besar 

masuk ke dalam saluran pernafasan.  

2) Respirator  

 Digunakan untuk melindungi pernafasan dari paparan debu, kabut, uap logam, asap 

dan gas-gas berbahaya. 

e. Alat pelindung tangan  

 Digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari dari benda tajam atau 

goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, kontak dengan arus listrik. Sarung tangan 

terbuat karet untuk melindungi kontaminasi terhadap bahan kimia dan arus listrik; sarung 

tangan dari kain/katun untuk melindungi kontak dengan panas dan dingin. 

f. Alat pelindung kaki  

 Digunakan untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari benda-benda keras, benda 

tajam, logam/kaca, larutan kimia, benda panas, kontak dengan arus listrik. 

g. Pakaian pelindung tubuh 



 Digunakan untuk melindungi seluruh atau bagian tubuh dari percikan api, suhu panas 

atau dingin, cairan bahan kimia. Pakaian pelindung dapat berbentuk apron yang menutupi 

sebagian tubuh pemakainya yaitu mulai daerah dada sampai lulut atau overall yaitu 

menutupi suluruh bagian tubuh. Apron dapat terbuat dari kain dril, kulit, plastik 

PVC/polyethyline, karet, asbes atau kain yang dilapisi alumunium. Apron tidak boleh 

digunakan di tempat-tempat kerja dimana terdapat mesin-mesin yang berputar. 

h. Sabuk pengaman keselamatan  

 Digunakan untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian, seperti 

pekerjaan mendaki, memanjat dan pada pekerjaan kontruksi bangunan. 

 

F. Prinsip Pemeliharaan Alat Pelindung Diri 

  Prinsip pemeliharaan alat pelindung diri dapat dilakukan dengan cara (Tarwaka, 

2008) :  

1. Penjemuran di panas matahari untuk menghilangkan bau dan mencegah timbulnya 

jamur dan bakteri.  

2. Pencucian dengan air sabun untuk alat pelindung diri seperti safety helm, kacamata, ear 

plug yang terbuat dari karet, sarung tangan kain/kulit/karet. 

3. Penggantian catridge atau canister pada respirator setelah dipakai beberapa kali.  

 Agar alat pelindung diri tetap dapat digunakan secara baik, harus disimpan pada 

tempat penyimpanan yang bebas debu, kotoran, dan tidak terlalu lembab serta terhindar 

dari gigitan binatang. Penyimpanan harus diatur sedemikian rupa sehingga mudah diambil 

dan dijangkau oleh pekarja dan diupayakan disimpan di almari khusus pelindung alat 

pelindung diri. 

 

G. Kecelakaan Akibat Kerja 



 Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, oleh 

karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam 

bentuk perencanaan. Tidak diharapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai dengan 

kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat 

(Suma’mur, 1995). 

 Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kerja pada 

perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi karena 

pekerjaan atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan. 

 Kerugian yang dapat disebabkan oleh kecelakan akibat kerja dapat dibagi menjadi 

lima jenis kerugian antara lain : 

1. Kerusakan 

2. Kekacauan organisasi 

3. Keluhan dan kesedihan 

4. Kelainan dan cacat 

5. Kematian 

 Penyebab kecelakaan akibat kerja dapat digolongkan sebagai berikut (Heinrich, 1930 

dalam Alamsyah, 2013) 

a. Tindakan tidak aman dari manusia (Unsafety act) misalnya tidak mau menggunakan 

alat keselamatan dalam bekerja, melepas alat pengaman atau bekerja sambal bergurau. 

Tindakan ini dapat mebahayakan dirinya atau orang lain di sekitarnya dan dapat 

berakhir dengan kecelakaan. 

b. Kondisi tidak aman (Unsafe condition) yaitu kondisi di lingkungan kerja baik alat, 

material atau lingkungan yang tidak aman dan membahayakan. Contohnya, lantai 

yang licin, tangga yang rusak dan patah, penerangan yang kurang baik, atau 

kebisingan yang melampaui batas aman yang diperkenankan. 



c.  

H. Penyakit Akibat Kerja 

 Dalam melakukan pekerjaan apapun dapat menimbulkan resiko gangguan kesehatan 

atau penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut. Oleh karena itu penyakit akibat 

kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun 

lingkungan kerja. Dengan demikian penyakit akibat kerja merupakan penyakit atifisial 

atau man made disiases. Hal ini merupakan problem bagi para pekerja di berbagai sektor 

(Anies, 2005). 

 Faktor-faktor yang menjadi penyebab penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut 

(Waldron, 1990 ; Levy, 1988 ; Suma’mur, 1979 dalam Anies, 2005). 

1. Golongan fiisk, misalnya seperti suara yang dapat menyebabkan tuli, radiasi, suhu 

yang terlalu tinggi dan penerangan yang kurang baik. 

2. Golongan kimiawi, misalnya disebabkan oleh debu, uap, gas, larutan, dan awan atau 

kabut seperti racun serangga. 

3. Golongan infeksi, misalnya yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasite, maupun 

jamur. 

4. Golongan fioslogis, misalnya disebabkan oleh kesalahan kontruksi mesin, sikap badan 

kurang baik, salah melakukan pekerjaan dan lain-lain. 

5. Golongan mental-psikologis misalnya seperti stress psikologi dan depresi. 

 

 

 

 

 

I. Jenis Penyakit Akibat Kerja  



 Berbagai penyakit dapat timbul dalam lingkungan pekerjaan yang mengandung debu 

industri, terutama pada kadar yang cukup tinggi, antara lain pneumokoniosis, silikosis, 

asbestosis, hemosiderosis, bisinosis, bronkitis, asma kerja, kanker paru, dll. Penyakit 

paru kerja terbagi 3 bagian yaitu: 

1. Akibat debu organik, misalnya debu kapas (Bissinosis), debu padi-padian (Grain  

worker‟s disease), debu kayu 

2. Akibat debu anorganik (pneumokoniosis) misalnyadebu silika (Silikosis), debu asbes 

(asbestosis), debu timah (Stannosis). 

3.   Penyakit paru kerja akibat gas iritan, 3 polutan yang paling banyak mempengaruhi 

kesehatan paru adalah sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2) dan ozon (O3) 

Bila penyakit paru akibat kerja telah terjadi, umumnya tidakada pengobatan yang 

spesifik dan efektif untuk menyembuhkannya.  

  Macam Penyakit Akibat Pencemaran Debu di Tempat Kerja 

a. Penyakit Silikosis 

 Silikosis adalah penyakit yang paling penting dari golongan penyakit paru akibat 

kerja.Penyebabnya adalah silika bebas yang terdapat dalam debu yang dihirup waktu 

bernafas dan ditimbun dalam paru paru dengan masa inkubasi 2-4 tahun.  

b. Penyakit Asbestosis 

 Asbestosis ditunjukkan dengan plak di atas diafragma (pencitraan dengansinar-x). 

Penyakit Asbestosis adalah penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serat 

asbes yang mencemari udara. 

c. Penyakit Bisinosis 

 Penyakit Bisinosis adalah penyakit pneumoconiosis yang disebabkan oleh 

pencemaran debu napas atau serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke dalam 

paru-paru.  



d. Penyakit Antrakosis  

 Penyakit Antrakosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu 

batubara. Penyakit ini biasanya dijumpai pada pekerja-pekerja tambang batubara atau 

pada pekerja-pekerja yang banyak melibatkan penggunaan batubara, seperti pengumpa 

batubara pada tanur besi, lokomotif (stoker) dan juga pada kapal laut bertenaga 

batubara, serta pekerja boiler pada pusat Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batubara. 

e.  Penyakit Beriliosis  

 Udara yang tercemar oleh debu logam berilium, baik yang berupa logam murni, 

oksida,sulfat, maupun dalam bentuk halogenida, dapat menyebabkan penyakitsaluran 

pernapasan yang disebut beriliosis.  

f.  Pneumonitis Kimia 

 Pneumonitis Kimia adalah peradangan paru-paru yang terjadi akibat menghirup gas 

dan bahan kimia.  

g.  Asma karena pekerjaan 

 Asma Karena Pekerjaan adalah suatu penyakit saluran pernafasan yang ditandai 

dengan serangan sesak nafas, bengek dan batuk, yang disebabkan oleh berbagai bahan 

yang ditemui di tempat kerja. 

 

 

h. Pneumonitis Hipersensitivitas  

 Pneumonitis Hipersensitivitas (Alveolitis Alergika Ekstrinsik, Pneumonitis Interstisial 

Alergika, Pneumokoniosis Debu Organik) adalah suatu peradangan paru yang terjadi 

akibat reaksi alergi terhadap alergen (bahan asing) yang terhirup.  

i. Kanker Paru 



 Zat yang bersifat karsinogen dan dapat menimbulkan kanker paru antara lain adalah 

asbes, uranium, gas mustard, arsen, nikel, khrom, khlor metil eter,pembakaran arang, 

kalsium kiorida dan zat radioaktif serta tar batubara. (Armaidi 2013) 

 

J. Jenis Kecelakaan Kerja  

 Klasifikasi menurut jenis : 

   Kecelakaan (terjatuh, tertimpa, tertumbuk, terjepit),  

1. Klasifikasi kecelakaan menurut penyebab (mesin, alat angkat-angkut, peralatan lain, 

lingkungan, hewan), 

2. Klasifikasi kecelakaan menurut sifat luka (robek, tersayat, patah tulang, keseleo, luka 

bakar, memar dll)  

3. Klasifikasi kecelakaan menurut letak luka (kepala, leher, badan, kaki, dan tangan). 

(Triwibowo 2013). 

 


