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Abstrak: Paianan debu s-ilika telah diketahui s,ebagai satah sarufabor risiko infeksi rB paru.Diketahuinya besar risiko pajanan aru" tiit" irnaaq ,iirit rr rr paru dapat menjadisuatu aset dalam upaya,advokasi program pemberan 
"tr"rc ii^i* kerja. Desain peneritianknsus kontrol dengan kasus r29 ora"i, i" i"rr, yang aipadan;; menurut usia dan jeniskelamin sejumlah r29 orang. wyr"1i* iroyot poio*n debu silit<a dilakukan menggunaknnkuesioner Diagnosis TB piru diambil i"; d"r" sekunder hasil pemeriksaan basil tahan asam(BTA) sputum 3x dan foio toraks ai "ri ii"gnosis. Dari ,noitrr, bivariat ditemukan faktorpajanan debu sitika sedang_tinggi memiliki Ort poro, = 11,05 (g|i;;; = t.39_87,69, p=0,023).Namun, analisis murtivariaiiya tidak u"r*ot ro. Faktor risiko yang bermakna adarahpendidikan, penghasilan rendah, Indeks massa tubuh (IMT) kurang, riwayat minum arkohorsedang-berat. Tidak terdapat perbedaan- daio*' ,irit , TB paru oniri'rr*oyot pekerjaan terkaitpaianan debu silika dengan pekeriaon tain yo. Klterbytasan populasi penelitian di puskesmasdiperkirakan mempunvai.aid, irhadap i"rit 

ryiaitian ,iiniuiyl perlu d,akukan padapopulasi yang lebih wesfk yaitu pada prirrio ai industri dengan pajanan debu silikaKata kunci: TB paru, debu silika,indurirf.
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Pengaruh Pekerjaan dengan Pajanan Debu Silika terhadap Risiko Tuberkulosis Paru

Effect of Occupation with Silica Dust Exposure on Pulmonary ltrberculosis

Rachmania Diandini*, Ambar W. Roestam*, Faisal Yunus**
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Abstract: Silica dust exposure has long been known as riskfactorfor tuberculosis. Therefore, the
risk of silica dust exposure can be an asset for health promotion to eradicate tuberculosis at
workplace. The study design as case-control study with cases (129 persons) and control (129
persons) matched by age with S-year interval, and gender History o;f occupation with silica dust
exposure was takenby interview using questionnaire. Secondary data on diagnosis oftuberculo-
sis which are acid-fast bacilli sputum smear and thorox photo interpretationwere taken.from the
register ofTB-03 at each health centre. Bivariate analysis shows that moderate to high silica dust
exposure has crude OR=11.05 (95Vo CI = 1.39-87.69, p=0.023). Meanwhile, multivariate analy-
sis does not show its effect towards pulmonary TB. Factors that increases risk are education, low
income, low body mass index (BMI), and moderate-heavy dinking. Effect of occupation with
silica dust exposure on pulmonary TB was not shown in this study. Limitation of the study
population was assumed as one of the cause. Further research is needed to be done in more
specific population suth as community of worker in industry with silica dust.
Keywords: pulmonary TB, silica dust, industry.

(TB) adalah penyakit infeksi dengan angka

dan mortalitas yang tinggi di Indonesia. Penyakit
oleh kuman Mycobacterium tuberculosis.

1993 World Health Organization (WHO) telah
tuberkulosis sebagai suatu kedaruratan glo-

a merupakan negara dengan pasien TB ter-
ketiga di dunia setelah India dan Cina. Diperkirakan
pasien TB di Indonesia sehlttar lOVo dari total jumlah
TB di dunia.l

debu silika telah lama diketahui sebagai salah

risiko tuberkulosis paru. Tempat kerja yang berisiko
debu silika antara lain konstruksi jalan, pondasi,

; pabrik semen, keramik, baja, besi, beton,
batu, pertambangan, dan lain sebagainya.

debu silika dapat menyebabkan silikosis, salah satu

it paru akibat kerja.2Silikosis sendiri merupakan

lneumokoniosis yang paling sering ditemukan karena
tempat kerja yang berpotensi mengandung debu

Di Indonesia, pekerja kerah biru pada industri yang
pajanan debu silika masih banyak yang tergolong
kontrak seperti buruh bangunan, pertambangan,

batu. Golongan pekerja tersebut biasanya tidak
inan pemeliharaan kesehatan yang jelas. Dengan

puskesmas dapat menjadi alternatif sarana

pelayanan kesehatan untuk kasus TB terutama jika mengingat
obat anti-tuberkulosis (OAT) disediakan gratis sesuai dengan
pedoman program nasional pemberantasan TB.

Silikosis telah diketahui sebagai salah satu faktor risiko
infeksi TB paru danjuga penyulit kesembuhan TB paru pada
pasien dengan riwayat pajanan debu silika dalam jangka
waktu lama sebelumnya. Dari penelitianMannetje et al)
diperkirakan angkakematian dari kondisi yang terkait silikosis,
yaitu tuberkulosis dan PPOK sebesar 13 per 1000, angka yang
lebih tinggi dari perkiraan angka kematian akibat penyakit
akibat kerja menurut NIOSH yaitu 1 per 1000. Dengan
demikian, pasien dengan riwayat pajanan debu silika lama
pada riwayat pekerjaannya perlu menjadi suatu perhatian
khusus bagi para petugas kesehatan di lapangan.3

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pekerjaan
dengan pajanan debu silika terhadap risiko tuberkulosis paru.

Metode

Penelitian dilakukan di tujuh puskesmas kecamatan
KabupatenTangerang yang di wilayahnya terdapat kawasan
industri yaitu Puskesmas Sindang Jaya, Kuta Bumi, Curug,
Cikupa,.Serpong, Pondok Jagung, dan Pasir Nangka selama
bulan November 2008. Desain yang digunakan adalah kasus
kontrol tidak berpadanan. Kelompok kasus adalah pasien
TB paru yang mendapat pengobatan kategori I menurut
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strategi DOTS yang berobat secara teratur di poli TB
puskesmas tempat penelitian. Kelompok kontrol adalah
pasien puskesmas tempat penelitian yang berobat dengan
penyakit lainnya, dan hingga saat penelitian belum pernah

didiagnosis TB paru. Kontrol dipadankan menurut golongan

usia dengan interval 5 tahun dan jenis kelamin.
Pada kelompok kasus, diagnosis dilakukan dengan

pemeriksaan dahak BTA Sewaktu-Pagi- Sewaktu (SPS) dan

radiologi toraks, yang hasilnya sudah tercantum dalam reg-

ister TB-03. Pada kelompok kontrol, diagnosis dilakukan
berdasarkan strategi DOTS yaitu anamnesis gejala TB paru,

dahak BTA SPS, dan foto toraks. Kriteria inklusi adalah

bersedia menjadi sampel, usia dewasa, saat ini pekerja atau

pernah memiliki pekerjaan. Kriteria eksklusi adalah mendapat

terapi antiretroviral, memiliki riwayat DM, gagal ginjal konik,
pernah putus OAI, serta TB paru kategori kambuh, gagal,

dan kronik. Kontrol yang memiliki gejala suspek TB paru

akan dirujuk ke poli TB puskesmas tempat penelitian,
dilakukan pemeriksaan dahak BTA SPS dan dikonfirmasi
dengan foto toraks bagi mereka yang hasil pemeriksaan dahak

BTA SPS negatif, atau tidak dapat mengeluarkan dahak

secara adekuat. Dari perhitungan didapatkan jumlah kasus

125 dan control 125. Pengambilan sampel secara konsekutif.
Pekerjaan dengan pajanan debu silika dinilai dengan

kuesioner yang diadaptasi dari berbagai sumber yaitu sllica
e-tool OSHAa'5 untuk penentuan pajanan dan Kuesioner
Riwayat Pekerjaan.6 Sebelum digunakan, kuesioner telah

divalidasi pada kelompok pekerja yang terpajan debu silika
dengan karakteristik yang mirip dengan populdsi sampel
penelitian. Wawancara dilakukan oleh peneliti dibantu tenaga

pewawancara yang diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh
peneliti. Subyek menjawab pertanyaan mengenai intensitas
pajanan debu silika yang terdiri dari 7 pertanyaan meliputi
jenis pekerjaan, adanya pajanan debu silika saat bekerja,
jumlahjam bekerja langsung dalam sehari, kekerapan bekerja

dalam setahun, penggunaan alat pelindung diri (APD) saat

bekerja, sirkulasi udara di tempat kerja, dan upaya mengurangi

debu di tempat kerja. Lama bekerja dengan pajanan debu

silika adalah waktu kumulatif yang pemah dijalani responden

sebagai pekerja yang melakukan aktivitas terkait pajanan silika

seumur hidupnya dalam tahun. Intensitas pajanan debu silika
dihitung sebagai variabel komposit dari perhitungan kategori

derajat dikalikan dengan lama pajanan debu silika. Status
gizi dinilai dengan menggunakan rumus indeks massatubuh.

Riwayat merokok dinilai dengan menggunakan indeks

Brinkman yaitu hasil perkalian lama merokok dalam tahun

dengan jumlah batang rokok yang dihisap dalam sehari.

Kebiasaan minum alkohol dinilai dari riwayat konsumsi

minuman beralkohol per gelas per hari. Penghasilan dihitung

denganjumlah penghasilan keluarga per bulan dibagi dengan

jurrlah tanggungan dalam keluarga.

Karenaprevalensi TB paru di puskesmas tempatpene-
litian kurang dai2o%o, dipakai pendekatanOdds Rarlo (OR)

dengan interval kepercayaan 957o berdasarkanhasil analisis

regresi logistik. Data diinput dengan program SPSS 1 1.0, lalu

dianalisis deskriptif dengan SPSS 1 1 .0; dan analitik dengan

STATA6.0.
Persetujuan etika penelitian diperoleh dari Komisi Etik

Penelitian FKUI. Penelitian dilaksanakan setelah usulan
penelitian disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten Tangerang.

Kepada calon subjek disampaikan maksud dan tujuan
penelitian, selanjutnya paddL anggota yang bersedia menjadi

subyek penelitian dilakukan wawancara oleh peneliti dibantu

beberapa paramedis.

Hasil

Selama pengambilan data, didapat 165 calon kasus. Dari
165 calon kasus, 36 orang tidak diikutkan dalam penelitian

karena tidak memenuhi kriteria inklusi. Calon kontrol diambil

dari pengunjungpoli umumyang datang padahari pelayanan

TB di puskesmas yang s:rma, yang memenuhi kriteria padanan

dan bersedia diwawancara. Dari 185 calon kontrol, delapan

orang pernah menjalani pengobatan TB paru di masa lalu,

sehingga dikeluarkan dari penelitiaa. Ditemukan 10 orang

Tabel 1. Sebaran Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Subyek Penelitian (n:258)

BukanTBParu TBParu
(n=129) (n=129)

Rasio Odds 95Vo Cl
Kasar

Kelompok usia
15-24 tahw
25-34 tahtn
35-44 tahun
45-54 tahun
>55 tahun

Jenis Kelamin
Perempuan
Laki-laki

Kebiasaan merokok
Bukan perokoli
Perokok ringan
Perokok sedang-berat

t7
4l
33
22
t6

t3,2
31,8
25,6
17,0
12,4

JJ,J

66,7

48,1
41,9
10,1

43
86

62
54
13

18
39
28
28
16

43
86

56
54
19

t4 1,00
3t,2 0,89
21,7 0,80
2l ,7 1,20
12,4 0,94

33,3 1 ,00
66,7 1,00

43,4 1,00
4t,9 1,1 I
14.7 t,62

Referens
0,40-1,98 'O,792

0,35-1,84 0,602
0,50-2,86 0,677
o,36-2,46 0,907

Referens
0,59- 1,68 I ,00

Referens
0,66-1,86 0,70
0,73-3,57 0,23
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Tabel 2. Lama Terpajan, Intensitas pajanan Debu ka, dan Risiko terhadap TB paru
Bukan TB paru

(n=129) TB Paru
(n=I29)
DVo

Rasio Odds 95Vo Cl
Kasar

Intensitas irajanan debu silika
oatam pekerjaan

Tidak ada
Ringan
Sedang_berat

Lama terpajan debu silika
0 tahun
1_9 tahun
>10 tahun

I:jy debu sirika (komposjr antaranwayat dan lama paiananl
Tidak ada
Rendah

t26
1

)

t26
1

2

97,7
0,8
1,5

I,00
2,21

7,18

1,00

6,63

4.97

97,7
0,8

1,5

114 88,4
2 1,5

13 10,8

t14 88,4
6 4,7
9 6,9

Referens
0.19_24,7 0.520
1,59_32.52 0,010

Referens
0,78_55,92
1,05-23,50

Referens
0,s2-14,s2
1,39_87,69

0,082
0,043

Sedang-tinggi

t26 97,7
2 1,6
1 0,8

114
5

10

88,4
3,9
7,8

1,00

2,76
11,05 o,230

0,023Tabel 3. Saling Keterkait
rerhaiap 

",ffi;l#lt$;:lffii;$i-"n, 
penghasiran,

Minum Alkohol, Status Gizi, dengan Risiko

Bukan TB paru
(n:258)

DVo

TB Paru
(n:258)

nVo
Rasio Odds
Suaian

95VoCI

Pendidikan
Tamat SMp

"""rff3;:t'-tidak 
sekorah

Rendah
Satus Gizi

Kurang
Kebiasaan minum alkohol

Sedang_Berat

23 17,8
3 0 23,3

30 ,1 2

97

0,058
0,066

28
64

68

72

30

19,8
36,4

52,7

44,2

23,3

2.26 o,g7 _5.28
2,16 0,86-4,8

2,64 1,20-5,78 0,016

15,76 6,97_35,67 0,000
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risiko terkena TB paru 2 kali lebih besar (p=Q,666,95Vo CI
0,95-4,92).Penghasilan rendah meningkatkan risiko terkena

TB paru 2,6 kali dibandingkan penghasilan tinggi (p=0,015,

95Vo CIl,2l-5,84). Status gizi kurang meningkatkan risiko
terkena TB paru frampir 16 lebih besar dibandingkan mereka

yang memiliki status gizi normal-lebih @=0,000 ,95Vo CI6,95-
35,46),dan kebiasaan minum alkohol sedang-berat mening-
katkan risiko hampir 7 kali lipat lebih besar dibandingkan
mereka yang bukan peminum atau peminum ringan (p=0,001,

95Vo CI2,27-19,78). Jika disandingkan dengan faktor con-

founding lainnya, tidak terlihat keterkaitan pajanan debu

silika dengan risiko terhadap TB paru

Diskusi

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan antara lain
dari populasi dan adanya potensi bias dari pengamat,
instrumen, dan subyek penelitian. Sebagian besar subjek
penelitian tergolong sebagai pekerja sektor informal seperti
pedagang, petani, dan sebagainya. Dari investigasi di
lapangan, peke{a sektor formal seperti buruh pabrik keramik
atau pekerja perusahaan jasa.konstruksi formal rata-rata
memiliki tempat berobat di tempat selain puskesmas yang

ditunjuk oleh perusahaannya, dengan waktu pelayanan yang

lebih fleksibel dan dapat disesuaikan denganjam istirahat.

Potensi Bias

Penggunaan kuesioner untuk mengukur pajanan
berpotensi menimbulkan bias baik dari pewawancata atau

bias pengamat, dari kuesioner itu sendiri atau bias instrumen,

dan dari subjek penelitian atau bias recall. Potensi bias

pengamat diminimalkan dengan pengecekan data ulang
segera setelah pengambilan data, sebagai upaya umpan balik
agar proses wawancara berikutnya dapat lebih baik. Potensi

bias instrumen dicoba diatasi dengan melakukan uji validitas
dan reliabilitas kuesioner, serta revisi kuesioner berdasarkan

hasil uji tersebut. Potensi bi as recall akjbat subyek penelitian

sulit mengingat riwayat dan pajanan pada pekerjaannya
diatasi dengan menggali informasi lebih dalam saat

wawancara, atau dikenal dengan istilah probing..
Faktor lain yang mempengaruhi risiko TB paru seperti

kondisi lingkungan tempat tinggal tidak diteliti karena telah

ada variabel penghasilan yang dapat dianggap sebagai

variabel pengganti, atav surrogate variabel.

Pendidikan, Penghasilan, dan Risiko TB Paru

Mayoritas kasus berpendidikan tamat SD hingga tidak
sekolah (36,4Vo) Garnbaranini mirip dengan hasil penelitian
deskriptif di 10 puskesmas di DKI Jakarta oleh GitawatiT

bahwa sebagian besar pasien TB paru berpendidikan rendah.

Dari analisis multivariat terlihat bahwa tingkat pendidikan

hanya sampai tamat SMP meningkatkan risiko terkena TB
paru sebesar 2,3 kali jika dibandingkan dengan tamatan

perguruan tinggi. Walaupun p=0,058 (p>0,05), namun dengan

interval kepercayaan bawah mendekati 1, dapat dikatakan

416

variabel ini sebagai faktor risiko. Sementara itu, golongan

tidak sekolahhinggatamatan SD mempertinggi risiko 2,1 kali,
juga dengan interval kepercayaan bawah mendekati 1.

Penghasilan rendah mempertinggi risiko sekitar z,skali
dibandingkan dengan penghasilan tinggi, dan secara statistik

bermakna (p=0,016,95%o Cl1,2-5,78). Hal ini sesuai dengan

teori bahwa status sosial ekonomi lemah juga meningkatkan

risiko TB paru. Status sosial ekonomi berkaitan dengan

lingkungan padat yang akan meningkatkan transmisi, serta

status gizi kurang.8

Snns Gizi, Merokok, Minum Alkohol, dan Risiko TB Paru

Status gizi kurang terbukti meningkatkan risiko terkena

TB paru sebanyak 15 kali lebih besar secara bermakna
(p=0,000, 957o CI6,97 -35,67). Berat badan kurang telah lama

dihubungkan dengan risiko tuberkulosis, keparahan
penyakit, buruknya respon terapi, dan relaps. Sebagai salah

satu prediktor klinis, IMT dapat digunakan untuk mem-

perkirakan prognosis. Mekanisme yang mendasari adalah

fenomena malnutrisi pada status gizi kurang, yang mem-

pengaruhi reaktivasi TB laten. 
q

Sementara itu, pada penelitian ini, kebiasaan merokok

tidak terbukti meningkatkan risiko TB paru. Dari analisis

bivariat terlihat bahwa perokok ringan sama sekali tidak
meningkatkan risiko TB faru, dan perokok sedang-berat

hanya meningkatkan risiko 1,6 kali lebih besar jika diban-

dingkan dengan bukan perokok. Hal tersebut sejalan dengan

hasil studi oleh Den Boon e t allo di Ameika Serikat menun-

jukkan bahwa hanya mereka yang perokok berat lebih dari 15

tahun secara signifikan memiliki risiko relatif 2 kali lebihbesar

untuk memiliki reaksi terhadap uji tuberkulin. Penelitian di
Liverpool mengungkap bahwa merokok lebih dari 30 tahun

berpengaruh terhadap timbulnya tuberkulosis, namun

ternyata tidak signifikan jika disesuaikan dengan faktor
lainnya.

Kebiasaan minum alkohol sedang-berat terlihat
meningkatkan risiko terkena TB paru sebesar 6,21kali secara

bermakna (p-l,M, 95Vo CI2,49-l 5,52). Herl ini sesuai dengan

teori bahwa sistem imun melemah, terjadi penurunan fungsi

limfosit T dan B setelah pemakaian alkohol kronik. Mele-
mahnya sistem imun tersebut dapat terjadi akibat efek toksik
langsung alkohol, atau secara tidak langsung melalui
defi siensi makro dan mikronutrien akibat konsumsi alkohol.

Dari kajian beberapa literatur secara sistematik oleh Lonnroth

et atl didapatkanfakta bahwa risiko terkena TB paru akti

meningkat secara signifikan pada konsumsi minuman
beralkohol lebih dari 40 gram atau 50 mLperhari.

Pekerjaan

Pengukuran pajanan pada subjek penelitian

secara kualitatif dengan menggunakan kuesioner ten

riwayat pekerjaan dan pajanan debu silika. Pekerjaan
' pajanan debu silika di masa lampau juga tetap

karena proses intoksikasi kronik paru oleh debu s
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rn lengsung dalam wakhr tahunan dan irreversibel.t2 Estimasi

bsitas pajanan dengan menggunakan kuesioner ini pemah

iryp dilakukan pada beberapa penelitian sebelumnya seperti

rda penelitian Rosenmanr3 yang juga menggunakan riwayat

pterjaan untuk menilai faktor risiko pekerjaan pada TB paru.

kode objektif seperti foto toraks dengan sistem ILO untuk

lmrmokoniosis tidak dilakukan, karena berbagai literatur

myatakan bahwa risiko terkena TB paru pada pekerja yang

trpajan debu silika tidak terkait dengan bukti radiologis.
tEfoen et alla membuktikan adanya hubungan pajanan debu

lilika dengan kematian akibat TB paru, tanpa adanya silikosis

ymg terbukti secara radiologis.la Pajanan debu silika pada

rnglrunganjuga tidak dilakukan, karena belum tentu pajanan

fitempat industri terkait pajanan silika saat ini sama dengan

n:da saat subjek penelitian tersebut bekerja pada tahun-

drnn sebelumnya. Lagipula, sebagian besar subjek pene-

fian yang terpajan silika merupakan pekerja konstruksi.

hstri konstruksi memiliki pola kadar debu silika yang

fluktuatif, kadamya berbeda-beda tergantung proses

iaan konstruksi pada saat itu. 15

Proporsi kasus yang terpajan debu silika pada penelitian

adalah 11,63 Vo.Angka ini tidak berkisar jauh dari hasil

ian oleh Calvert et aP yangmentlai pajanan debu silika

mra kualitatif dari riwayat pekerjaan subjek yang me-

iggal karena TB sepanjang 1982-1995 di 27 negatabagian

Amerika Serikat. Proporsi kasus TB paru yang terpajan

silika sedang-tinggi pada penelitian tersebut adalah

w%.
Analisis multivariat tidak menunjukkan adanya keter-

antara pajanan debu silika dengan risiko TB. Dari
gdongan usia kasus terlihat bahwa sebagian besar golongan

muda, hanya l2,4%o yang berusia di atas 55 tahun.

Sftotuberkulosis memang lebih sering ditemukan pada usia

fe, setelah terjadi silikosis kronik, sesuai dengaa hasil

itian kohor oleh Hznido et alt6 tentang kejadian TB

1uu pada pekerja tambang yang terkena silikosis. Pada

;:aelitian tersebut ditemukan TB paru rata-rata terdiagnosis

?5 tahun setelah masa pajanan berakhit di usia sekitar 60

ftn.r6 Selain itu, hal ini mungkin disebabkan keterbatasan

lqxrlasi penelitian bahwa pekerja terkait pajanan debu silika

lant saja berobat TB paru di tempat selain puskesmas yang

emjuk oleh perusahaan.

[admpulandanSaran

Proporsi pasien TB paru yang terpajan debu silika pada

brjuh puskesmas di wilayah industri Kabupaten Tangerang

dalah ll,63Vo.Faktor pekerjaan dengan pajanan debu silika

hanya bermakna pada analisis bivariat. Faktor ini ikut
dlanalisis secara multivariat (p<0,25), namun tidak terbukti
bermakna jika dianalisis bersama-sama dengan faktor
konfounding lainnya. Faktor risiko yang terbukti mem-

pertinggi risiko terkena TB paru adalah pendidikan, peng-

hasilan rendah, status gizi kurang, pemah memiliki kebiasaan

minum alkohol sedang-berat. Penelitian tentang faktor risiko

Ej Kedokt Indon, Volum: 59, Nomor: 9, September 2009

peke{aan terhadap TB paru selanjutnya sebaiknya dilakukan

di tempat yang diperkirakan proporsi subjek yang terpajan

debu silika lebih tinggr, seperti di pelayanan kesehatan pabrik

keramik, dan sebagainya.
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