
 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Silika adalah senyawa kimia silikon dioksida (SiO2) yang merupakan salah 

satu mineral dengan jumlah terbanyak di bumi. Sebagian besar silika terdapat dalam 

bentuk kristalin, dan bentuk amorfus dalam jumlah lebih sedikit (Castranova dan 

Vallyatahan, 2000; Brown dan Rushton, 2005). Kristalin silika banyak terdapat 

pada batu, pasir dan tanah. Kristalin silika juga dihasilkan dalam beberapa proses 

industri seperti pertambangan emas, besi, timah, granit, pasir, batu tulis, pengecoran 

logam, pabrik semen, keramik, dan gelas (Calvert dkk., 2003; Yassin dkk., 2005; 

Hamilton dkk., 2008).  

Debu adalah partikel padat yang dapat dihasilkan oleh manusia dan alam 

melalui proses pemecahan suatu bahan seperti penggerendaan, penghancuran, 

pengeboran, dan peledakan. Partikel debu melayang adalah suatu kumpulan 

senyawa dalam bentuk padatan yang tersebar di udara dengan diameter 1-500 

mikron, sedangkan debu yang membahayakan kesehatan umumnya berdiameter 

0,1-10 mikron (Syahriany, 2002). Debu silika merupakan partikel inhalasi yang 

berbahaya, dan pekerja dapat mengalami beberapa gangguan kesehatan sebagai 

dampak dari pajanan debu silika (NIOSH, 2002). 

Pajanan debu silika hingga saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan 

di seluruh dunia. Diperkirakan terdapat 2 juta orang di Amerika Serikat dan 3 juta 

orang di Eropa terpajan debu silika di lingkungan kerjanya (Kauppinen dkk., 2000; 
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OSHA, 2003). Di Asia, diperkirakan terdapat lebih dari 23 juta orang di Cina dan 

10 juta orang di India terpajan debu silika di lingkungan kerjanya (NIOSH, 2002; 

Chen dkk., 2012).  

Silikosis merupakan gangguan kesehatan yang paling sering terjadi sebagai 

akibat pajanan debu silika (Calvert dkk., 2003; Brown dan Rushton, 2005; Chen 

dkk., 2012). Silikosis merupakan bentuk pneumokoniosis paru yang ditandai oleh 

adanya proteinosis alveolar dan fibrosis difus sehingga menyebabkan gangguan 

restriktif fungsi paru secara progresif (Hamilton dkk., 2008). Pneumokoniosis 

menurut International Labour Organization (ILO) adalah suatu kelainan yang 

terjadi akibat penumpukan debu dalam paru yang menyebabkan reaksi jaringan 

terhadap debu tersebut. Reaksi utama akibat pajanan debu di paru adalah fibrosis 

(Cowie dan Becklacke, 2015). Gangguan fungsi paru yang ditimbulkan oleh 

silikosis adalah penurunan kemampuan pengembangan, kapasitas vital, dan 

kapasitas difusi paru (Hubbard dkk., 2005). Selain itu silikosis juga telah ditemukan 

berhubungan dengan penyakit paru lainnya seperti tuberkulosis dan kanker paru 

(Rees dan Murray, 2007; Brown, 2009). 

Data prevalensi silikosis bervariasi pada tiap negara di dunia. Studi yang 

dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat 3600-7300 kasus 

silikosis baru per tahunnya pada tahun 1987-1996 (Rosenman dkk., 1997). Silikosis 

berkontribusi terhadap terjadinya >250 kematian pekerja di Amerika Serikat 

(Akbar-Khanzadeh dan Brillhart, 2002). Studi yang dilakukan pada industri 

pertambangan timah di Cina pada tahun 1960-1965 menunjukkan hasil bahwa 

terdapat 1015 (33,7%) pekerja mengalami silikosis. Risiko silikosis meningkat 
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seiring dengan jumlah kumulatif pajanan terhadap debu silika (Chen dkk., 2001). 

Studi yang dilakukan pada industri pertambangan emas di Afrika Selatan 

menunjukkan hasil bahwa terdapat 18% pekerja kulit hitam yang mengalami 

silikosis pada tahun 2007 (Nelson, 2012).  

Saat ini belum terdapat data prevalensi silikosis secara nasional di 

Indonesia. Data yang tersedia adalah berupa penelitian berskala kecil pada berbagai 

industri yang berisiko terjadi silikosis. Studi yang dilakukan pada industri keramik 

pada tahun 2000 menunjukkan hasil bahwa terdapat 1,5% pekerja yang mengalami 

silikosis. Studi yang dilakukan pada sebuah pabrik semen menemukan kecurigaan 

silikosis secara radiologis sebesar 0,5% (Susanto, 2011). Studi yang dilakukan pada 

salah satu pabrik semen di Jawa Barat, menunjukkan hasil bahwa insiden silikosis 

adalah sebesar 2,06% pada tahun 1990-2003 (Kurniawidjaja, 2013).  

Pajanan terhadap silika akan memicu terjadinya respon inflamasi yang 

selanjutnya berperan dalam patogenesis terjadinya fibrosis paru. Pada awalnya akan 

terbentuk deposisi kristalin silika pada bifurkasi duktus alveolar, kemudian terjadi 

fagositosis partikel dan perekrutan sel neutrofil dan monosit menuju alveolus. 

Selain itu akan terjadi pembentukan sitokin inflamasi, reactive oxygen species 

(ROS), dan reactive nitrogen species (RNS) oleh makrofag, limfosit, sel epitel 

alveolar, dan bronkiolar yang akan memicu terjadinya kerusakan fokal pada sel 

epitel alveolar. Makrofag alveolar akan menghasilkan sitokin proinflamasi dan 

faktor pertumbuhan seperti Tumor Necrosis Factor (TNF)-α, Interleukin (IL)-1, 

Transforming Growth Factor (TGF)-ß, dan Platelet Derived Growth Factor 

(PDGF). Pelepasan mediator inflamasi dan faktor fibrogenik akan menstimulasi sel 
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fibroblast yang kemudian berperan dalam terjadinya fibrosis paru (Barbarin dkk., 

2005; Hubbard dkk., 2005).  

TGF-ß memiliki peran utama dalam terjadinya fibrosis paru oleh karena 

kemampuannya untuk menstimulasi proliferasi sel fibroblast dan meningkatkan 

transkripsi gen yang terlibat dalam sintesis kolagen dan fibronektin (Fernandez dan 

Eickelberg, 2012). TGF-β terdapat dalam bentuk tiga isoform, yaitu TGF-β1, TGF-

β2, dan TGF-β3. TGF-β1 merupakan isoform yang paling banyak diekspresikan 

dan terlibat dalam terjadinya fibrosis (Kubiczkova dkk., 2012). Kadar TGF-β1 di 

dalam serum dapat diperiksa dengan metode Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA). Kadar TGF-β secara teori dipengaruhi oleh umur, kebiasaan merokok, 

penyakit kardiovaskular, keganasan, penyakit jaringan ikat, gangguan 

muskuloskeletal, dan gangguan tumbuh kembang (Gordon dan Blobe, 2008). 

Hingga saat ini, beberapa penelitian belum menunjukkan hasil yang 

konsisten mengenai hubungan antara pajanan debu silika dan TGF-β. Tikus yang 

terpajan terhadap silika baik secara inhalasi atau instilasi mengalami peningkatan 

ekspresi micro ribonucleic acid (mRNA) dari TGF-β1, TNF-α, dan IL-6 pada 

jaringan paru (Morimoto dkk., 2001). Penelitian oleh Baroni dkk. mendapatkan 

hasil yang berbeda, dimana silika dapat menurunkan ekspresi TGF-β. Peneliti 

mengevaluasi efek dari silika in vitro pada sel fibroblast paru manusia dan 

menemukan hasil bahwa internalisasi silika akan menstimulasi sintesis kolagen, 

namun dengan pengeluaran TGF-β yang lebih rendah dibandingkan sel yang tidak 

terpajan (Baroni dkk., 2001). 
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Sampel biologis yang ideal untuk pengukuran TGF-β1 adalah berasal dari 

bronchoalveolar lavage atau jaringan paru, namun pengambilannya membutuhkan 

peralatan yang bersifat invasif. Sebagai alternatif, kadar TGF-β1 juga dapat diukur 

melalui sampel darah perifer. Saat ini masih sedikit didapatkan data penelitian 

mengenai hubungan antara pajanan debu silika dengan kadar TGF-ß1 serum. Pada 

penelitian dengan model tikus, ditemukan bahwa terdapat peningkatan TGF-ß1 

serum pada kelompok silikosis dibandingkan kelompok kontrol (Cheng dkk., 

2012). Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan pada pekerja di Cina yang 

menemukan peningkatan kadar TGF-ß1 serum pada pasien silikosis dibandingkan 

dengan kelompok kontrol (Miao dkk., 2011).  

Silikosis hingga saat ini masih menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. 

Silikosis bersifat progresif dan tidak terdapat terapi spesifik untuk menyembuhkan 

atau mengubah perjalanan silikosis. Hal tersebut yang mendasari upaya 

pengembangan inhibitor TGF-ß sebagai salah satu terapi penyakit silikosis. 

Tamoxifen yang merupakan suatu inhibitor TGF-ß dan memiliki efek anti fibrotik, 

telah ditunjukkan memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar TGF-ß serum dan 

skor fibrosis pada tikus yang diberikan pajanan silika (Yoldas dkk., 2015).  

Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung timur Pulau Bali, memiliki 

potensi galian golongan C (batu dan pasir) yang jumlahnya cukup banyak akibat 

dari letusan Gunung Agung pada tahun 1963. Hasil analisis kimia batuan yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa kandungan SiO2 pada batuan Gunung Agung adalah 

sebesar 48,3-54,7% (Wahyudin, 2002). Perusahaan X merupakan salah satu 

perusahaan pengolahan batu yang terletak di Kabupaten Karangasem. Perusahaan 
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X mengolah batu yang masih kasar menjadi kerikil, pasir, dan abu pasir, yang 

kemudian dapat dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi bangunan. Sebagian besar 

pekerja pada Perusahaan X tentu saja akan terpajan dengan debu silika, dan ternyata 

tidak semua pekerja menggunakan masker sebagai alat pelindung diri (APD), 

sehingga terdapat peningkatan risiko terjadinya gangguan kesehatan.  

Silikosis terjadi dalam waktu beberapa dekade setelah pekerja mengalami 

pajanan berulang terhadap debu silika dalam konsentrasi tinggi (Greenberg dkk., 

2007). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, saat ini 

pekerja belum menunjukkan gejala gangguan respirasi akibat silikosis. Debu silika 

dapat menimbulkan dampak kesehatan yang cukup besar pengaruhnya bagi kualitas 

hidup pekerja, oleh karena itu diperlukan suatu langkah untuk mengetahui apakah 

pekerja tersebut berisiko untuk mengalami silikosis, yaitu salah satunya melalui 

pemeriksaan biologi molekular.  

Pada penelitian ini dilakukan studi potong lintang pada pekerja di tiga 

perusahaan pengolahan batu, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten 

Karangasem, Bali, untuk mengetahui hubungan antara pajanan debu silika dan 

TGF-ß1 serum. Bila terdapat hubungan antara tingginya pajanan debu silika dengan 

tingginya kadar TGF-ß1 serum maka usaha pencegahan dampak buruk debu silika 

terhadap kesehatan paru pekerja industri pengolahan batu menjadi sangat penting. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan positif antara pajanan debu silika dan TGF-ß1 

serum pada pekerja industri pengolahan batu Perusahaan X, Karangasem, Bali ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya risiko silikosis pada pekerja industri pengolahan 

batu Perusahaan X, Karangasem, Bali. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Untuk mengkaji hubungan positif antara pajanan debu silika dengan kadar 

TGF-β1 serum. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik yang hasilnya dapat dipakai 

sebagai data dasar dan juga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita 

mengenai pengaruh pajanan debu silika terhadap TGF-β1 serum pada pekerja 

industri pengolahan batu. 

 

1.4.2 Manfaat Klinik Praktis 

a. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta masukan tentang 

efek pajanan debu silika terhadap TGF-β1 serum kepada pengusaha dan 

pekerja Perusahaan X, Karangasem, Bali. 

b. Pengendalian dini pencemaran udara di lingkungan kerja industri 

pengolahan batu untuk mencegah dampak kesehatan yang merugikan 

kalangan pekerja. 
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c. Memberikan manfaat bagi program kesehatan sebagai dasar untuk 

penelitian lebih lanjut pada industri pengolahan batu di tempat lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


