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KAJIAN PUSTAKA

2.1 Silika

Silika adalah senyawa kimia dengan rumus molekul SiO2 (silikon dioksida)

merupakan senyawa kimia yang terdiri dari silikon dan oksigen yang dapat diperoleh dari

silika mineral, nabati dan sintesis kristal. Silika mineral adalah senyawa yang banyak ditemui

dalam bahan tambang/galian yang berupa mineral seperti pasir kuarsa, granit dan fledstar

yang mengandung kristal-kristal silika (Bergmann and Goncalves, 2007; Della dkk, 2002).

Silika secara alami terdapat dalam bentuk kristalin dan amorfus (NTP, 2005). Kristalin silika

terdapat dalam 3 bentuk utama, yaitu kuarsa, tridimit dan kristobalit. Sedangkan struktur

amorfus dapat ditemukan dalam bentuk opal, flint, kaca silika, diatomaceous earth dan

vitreous silica (IARC, 1997; NIOSH, 2002). Selain terbentuk secara alami, silika dengan

struktur kristal tridimit dapat diperoleh dengan cara memanaskan pasir kuarsa pada suhu

8700C dan bila pemanasan dilakukan pada suhu 14700C dapat diperoleh silika dengan

struktur kristobalit (Cotton and Wilkinson, 1989). Silika juga dapat dibentuk dengan

mereaksikan silikon dengan oksigen atau udara pada suhu tinggi (Iler, 1979).

Penggunaan silika sangat luas di kalangan industri komersial. Pasir kuarsa digunakan

sebagai bahan baku utama pada industri gelas, kaca, keramik, pengecoran, semen, tegel,

silikon karbida bahan abrasif (ampelas dan sand blasting). Kristal kuarsa juga telah

digunakan sejak beberapa tahun yang lalu sebagai perhiasan dalam bentuk batu permata

(contoh : amethyst, citrine), dan saat ini digunakan secara luas pada industri elektronik dan

optikal (IARC, 1997).

Pekerja dapat terpajan kristalin silika di lingkungan kerjanya oleh karena keberadaan

kristalin silika yang sangat banyak pada kulit bumi dan penggunaannya secara luas sebagai

material pendukung industri (IARC, 1997).  Pajanan silika yang paling berbahaya adalah



dalam bentuk debu terhirup yang dapat dihasilkan dari proses penghalusan, sandblasting,

penempaan, pemotongan, pencampuran, pengeboran logam dan batuan (NIOSH, 2002).

2.2 Jenis-Jenis Batuan

Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu

batuan beku, sedimen dan metamorf. Batuan beku atau sering disebut igneous rocks adalah

batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Adapun contoh

batuan beku diantaranya: batu apung, obsidian, granit, basalt, diorit, andesit, gabro, liparit.

Berdasarkan teksturnya batuan beku ini bisa dibedakan lagi menjadi batuan beku plutonik

dan vulkanik. Perbedaan antara keduanya bisa dilihat dari besar mineral penyusun batuannya.

Batuan beku plutonik umumnya terbentuk dari pembekuan magma yang relatif lebih lambat

sehingga mineral-mineral penyusunnya relatif besar. Contoh batuan beku plutonik ini seperti

gabro, diorit, dan granit (yang sering dijadikan hiasan rumah). Sedangkan batuan beku

vulkanik umumnya terbentuk dari pembekuan magma yang sangat cepat (misalnya akibat

letusan gunung api) sehingga mineral penyusunnya lebih kecil. Contohnya adalah basalt,

andesit (yang sering dijadikan pondasi rumah), dan dacite. Gambar 2.1 menjelaskan

komposisi kandungan mineral berdasarkan jenis batuan (Noor, 2009).
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Gambar 2.1 Komposisi kandungan mineral dari batuan
(Medlinkup wordpress, 2010)

Batuan sedimen atau sering disebut sedimentary rocks adalah batuan yang terbentuk

karena pengendapan/hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau

terbawa oleh tiupan angin. Kemudian endapan ini menjadi keras karena tekanan atau ada zat-

zat yang merekat pada bagian-bagian endapan tersebut. Adapun contoh batuan ini adalah:

konglomerat, batu pasir, batu serpih, batu gamping (kapur), breksi, stalaktit dan stalagmit,

batu lempung. (Noor, 2009).

Batuan metamorf atau batuan malihan adalah batuan yang berasal dari batuan

sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Adapun

contoh batuan ini adalah: batuan pualam atau batu marmer (dari batu gamping/kapur), batu

sabak (dari batu serpih), gneiss atau ganes, sekis, kuarsit, milonit. (Noor, 2009)

2.2.1 Industri Pengolahan Batu

Salah satu kabupaten di Bali yang memiliki potensi bahan galian C (batu alam dan

pasir) adalah Kabupaten Karangasem. Di kabupaten ini terdapat banyak daerah yang menjadi

tempat penambangan berskala kecil maupun besar. Pengembangan pertambangan yang ada di

Kabupaten Karangasem dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan dapat

mengurangi pengangguran (Astrawan dkk., 2014). Perusahaan X yang terletak di Desa

Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem merupakan salah satu lokasi penambangan

bahan galian C berupa proyek penambangan pasir dan batu.

Desa Sebudi merupakan desa yang terletak tepat di lereng selatan Gunung Agung

yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Kondisi alam di desa ini terdiri dari hampir 65%

kawasan lahar dingin yang merupakan hasil letusan Gunung Agung, yang dalam satu dekade



terakhir telah menjadi komoditas perkonomian, dimana wilayah tersebut dimanfaatkan warga

sekitar menjadi kawasan galian C yaitu berupa pasir dan batu alam. Wilayah penambangan

ini merupakan daerah yang banyak mempunyai kandungan-kandungan bahan tambang seperti

pasir, koral, batu serta lainnya yang umumnya digunakan untuk bahan material bangunan

(Mantra dan Dirksen, 2013).

Lava Gunung agung sebagian besar dibentuk dari batuan basalt dan andesit basaltis.

Hasil analisis contoh aliran lava pada tahun 1963 menunjukkan lava tersebut sebagai andesit

agak basaltik. Letusan tahun 1963 adalah andesit yang mengandung kuarsa dengan augit

sebagai piroksen. Berdasarkan hasil analisis kimia batuan yang telah dilakukan

memperlihatkan bahwa kandungan SiO2 pada batuan Gunung Agung adalah sebesar 48,3-

54,7% (Wahyudin, 2002).

2.3  Debu

Debu (partikel) dalam udara dapat bersumber dari peristiwa alamiah ataupun kegiatan

manusia dalam mengembangkan teknologi, terutama di bidang industri. Partikel yang

mencemari udara terdiri atas berbagai macam tergantung pada jenis dan kegiatan industri

serta teknologi yang ada. Secara umum partikel yang mencemari udara dapat merusak

lingkungan, tanaman, hewan dan manusia sehingga dapat sangat merugikan kesehatan

manusia. Pada umumnya udara yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan

berbagai macam penyakit saluran pernapasan atau pneumokoniosis (Olishifski dan McElroy,

1971).

Debu adalah partikel solid kecil dengan diameter di bawah 75 μm yang dapat

memiliki berat sendiri atau dapat tersuspensi selama beberapa waktu. Menurut Departemen

Kesehatan RI (2003) debu adalah partikel-partikel kecil yang dihasilkan oleh proses mekanis.

Jadi, pada dasarnya pengertian debu adalah partikel yang berukuran kecil sebagai hasil dari

proses alami maupun mekanik.



Partikel debu yang berdiameter lebih besar dari 10 mikron dihasilkan dari proses-

proses mekanis seperti erosi angin, penghancuran dan penyemprotan , dan pelindasan benda-

benda oleh kendaraan atau pejalan kaki. Partikel yang berdiameter antara 1-10 mikron

biasanya termasuk tanah dan produk-produk pembakaran dari industri lokal. Partikel yang

mempunyai diameter 0,1-1 mikron terutama merupakan produk pembakaran dan aerosol

fotokimia (Fardiaz, 1992).

Polutan partikel masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui sistem pernafasan,

oleh karena itu pengaruh yang merugikan terutama terjadi pada sistem pernafasan. Faktor lain

yang paling berpengaruh terhadap sistem pernafasan terutama adalah ukuran partikel, karena

ukuran partikel yang menentukan seberapa jauh penetrasi partikel ke dalam pernafasan.

Debu-debu yang berukuran 5-10 mikron akan ditahan oleh jalan pernafasan bagian atas,

sedangkan yang berukuran 3-5 mikron ditahan oleh bagian tengah jalan pernafasan (Yunus,

1997).

American Lung Association membagi penyakit paru akibat kerja mejadi dua

kelompok besar : Pneumokoniosis disebabkan karena debu yang masuk ke dalam paru serta

penyakit hipersensitivitas seperti asma yang disebabkan karena reaksi yang berlebihan

terhadap polutan di udara (Suma’mur, 2009).

Menurut Suma’mur (1996), debu yang dapat menimbulkan ganggguan kesehatan

bergantung dari :

a. Solubility

Jika bahan-bahan kimia penyusun debu mudah larut dalam air, maka bahan- bahan itu

akan larut dan langsung masuk ke pembuluh darah kapiler alveoli. Apabila bahan-bahan

tersebut tidak mudah larut, tetapi ukurannya kecil, maka partikel-partikel itu dapat

memasuki dinding alveoli, lalu ke saluran limpa atau ke ruang peri bronchial menuju ke

luar bronchial oleh rambut-rambut getar di kembalikan ke atas.

b. Komposisi kimia debu



1. Inert dust

Golongan debu ini tidak menyebabkan kerusakan atau reaksi fibrosis pada paru.

Efeknya sangat sedikit atau tidak ada sama sekali pada penghirupan normal.

2. Poliferal dust

Golongan debu ini di dalam paru akan membentuk jaringan parut atau fibrosis.

Fibrosis ini akan membuat pengerasan pada jaringan alveoli sehingga mengganggu

fungsi paru. Debu golongan ini menyebabkan fibrocytic pneumoconiosis, contohnya :

debu silika, asbestosis, kapas, berilium dan sebagainya.

3. Tidak termasuk inert dust dan poliferatif dust

Kelompok debu ini merupakan kelompok debu yang tidak tahan di dalam paru, namun

dapat ditimbulkan efek iritasi yaitu debu yang bersifat asam atau asam kuat.

c. Konsentrasi debu

Semakin tinggi konsentrasi debu di udara tempat kerja, maka semakin besar kemungkinan

terjadinya gangguan kesehatan.

d. Ukuran partikel debu

Ukuran partikel besar akan di tangkap oleh saluran nafas bagian atas. Ukuran debu sangat

berpengaruh terhadap terjadinya penyakit pada saluran pernapasan. Dari hasil penelitian

ukuran tersebut dapat mencapai target organ sebagai berikut :

1. Ukuran debu 5 – 10 mikron, akan tertahan olah cilia pada saluran pernapasan bagian

atas.

2. Ukuran debu 3 – 5 mikron, akan tertahan oleh saluran pernapasan bagian tengah.

3. Ukuran debu 1 – 3 mikron, sampai dipermukaan alveoli.

4. Ukuran debu 0,5 – 1 mikron, hinggap dipermukaan alveoli, selaput lendir sehingga

menyebabkan fibrosis paru.

5. Ukuran debu 0,1 – 0,5 mikron, melayang dipermukaan alveoli.



2.3.1 Cara Pengukuran Debu

Menurut Badan Standardisasi Nasional (BSN, 2004), pengukuran kadar debu di udara

bertujuan untuk mengetahui apakah kadar debu pada suatu lingkungan kerja berada

konsentrasinya sesuai dengan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja.

Dengan kata lain, apakah kadar debu tersebut berada di bawah atau di atas nilai ambang batas

(NAB) debu udara. Hal ini penting dilaksanakan mengingat bahwa hasil pengukuran ini dapat

dijadikan pedoman pihak pengusaha dalam membuat kebijakan yang tepat untuk

menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi pekerja, sekaligus menekan angka prevalensi

penyakit akibat kerja.

Pengambilan/pengukuran kadar debu di udara biasanya dilakukan dengan metode

gravimetri, yaitu dengan cara menghisap dan melewatkan udara dalam volume tertentu

melalui saringan serat gelas/kertas saring. Alat-alat yang biasa digunakan untuk pengambilan

sampel debu total (TSP) di udara seperti:

1. High Volume Air Sampler (HVAS)

Alat ini menghisap udara ambien dengan pompa berkecepatan 1,1 - 1,7 m³/menit, partikel

debu berdiameter 0,1-10 mikron akan masuk bersama aliran udara melewati saringan dan

terkumpul pada permukaan serat gelas. Alat ini dapat digunakan untuk pengambilan

contoh udara selama 24 jam, dan bila kandungan partikel debu sangat tinggi maka waktu

pengukuran dapat dikurangi menjadi 6 - 8 jam.

2. Low Volume Air Sampler (LVAS)

Alat ini dapat menangkap debu dengan ukuran sesuai yang kita inginkan dengan cara

mengatur flow rate 20 liter/menit dapat menangkap partikel berukuran 10 mikron.

Dengan mengetahui berat kertas saring sebelum dan sesudah pengukuran maka kadar

debu dapat dihitung.

3. Low Volume Dust Sampler (LVDS)



Alat ini mempunyai prinsip kerja dan metode yang sama dengan alat low volume air

sampler.

4. Personal Dust Sampler (PDS)

Alat ini biasa digunakan untuk menentukan Respiral Dust (RD) di udara atau debu yang

dapat lolos melalui filter bulu hidung manusia selama bernafas. Untuk flow rate 2

liter/menit dapat menangkap debu yang berukuran < 10 mikron. Alat ini biasanya

digunakan pada lingkungan kerja dan dipasang pada pinggang pekerja karena ukurannya

yang sangat kecil.

2.3.2 Nilai Ambang Batas (NAB)

Nilai ambang batas (NAB) adalah standard faktor-faktor lingkungan kerja yang

dianjurkan di tempat kerja agar tenaga kerja masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan

penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8

jam sehari atau 40 jam seminggu (Permenakertrans RI No.13 tahun 2011 tentang Nilai

Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja). Kegunaan NAB ini sebagai

rekomendasi pada praktik higiene perusahaan dalam melakukan penatalaksanaan lingkungan

kerja sebagai upaya untuk mencegah dampaknya terhadap kesehatan.

Kadar debu yang melampaui ambang batas yang ditentukan dapat mengurangi

penglihatan, menyebabkan endapan tidak menyenangkan pada mata, hidung, dan telinga dan

dapat juga mengakibat kerusakan pada kulit. Nilai ambang batas kadar debu di udara

berdasarkan Permenakertrans RI Nomor 13 tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Bahan

Fisika dan Kimia di Tempat Kerja, bahwa kadar debu di udara tidak boleh melebihi 3,0

mg/m3.

NAB silika sangat tergantung dari jumlah persentase silika bebas di udara. NAB debu

respirabel yang mengandung silika dinyatakan dalam milions of particles per cubic foot of air

atau dikenal dengan mpccf. Standar ini terapkan dalam industri konstruksi dengan metode

C (mpccf) = 250/(5+% silika dalam debu



sampling impinger sebagai alat sampling. NAB dinyatakan dalam persamaan 2.3 (Soemirat,

2006) :

2.3.3 Pajanan Debu Silika dan Hubungannya dengan Penyakit Paru

Debu yang terdapat di dalam udara terbagi dua, yaitu deposite particulate matter

adalah partikel debu yang hanya berada sementara di udara, partikel ini segera mengendap

karena ada daya tarik bumi. Suspended particulate matter adalah debu yang tetap berada di

udara dan tidak mudah mengendap (Yunus, 1997). Sumber-sumber debu dapat berasal dari

udara, tanah, aktivitas mesin maupun akibat aktivitas manusia yang tertiup angin. Partikel

debu yang dapat dihirup berukuran 0,1 sampai 10 mikron (Wibawa, 2008).

Adapun mekanisme penimbunan debu dalam paru-paru dapat terjadi pada saat

menarik nafas, dimana udara yang mengandung debu masuk kedalam paru-paru. Debu yang

berukuran antara 5-10 mikron akan ditahan oleh saluran pernafasan bagian atas, sedangkan

yang berukuran 3-5 mikron ditahan oleh bagian tengan jalan pernafasan. Partikel-partikel

yang besarnya antara 1 dan 3 mikron akan ditempatkan langsung dipermukaan alveoli paru.

Partikel-partikel yang berukuran 0,1 mikron tidak begitu mudah hinggap pada permukaan

alveoli, oleh karena partikel dengan ukuran yang demikian tidak mengendap di permukaan.

Debu yang yang partikel-partikelnya berukuran kurang dari 0,1 mikron bermassa terlalu

kecil, sehingga tidak mengendap di permukaan alveoli atau selaput lendir, oleh karena

gerakan brown yang menyebabkan debu demikian bergerak ke luar masuk ke alveoli

(Suma’mur, 2009).

Beberapa mekanisme tertimbunnya debu dalam paru menurut Suma’mur (2009)

antara lain :

a. Inertia

Inertia terjadi pada waktu udara membelok ketika melalui jalan pernafasan yang tidak

lurus, maka partikel-partikel debu yang yang bermassa cukup besar tidak dapat membelok



mengikuti aliran udara, melainkan terus dan akhirnya menumbuk selaput lendir dan

mengendap disana.

b. Sendimentasi

Sendimentasi merupakan penimbunan debu yang terjadi di bronkhi dan bronkhioli, sebab

di tempat itu kecepatan udara sangat kurang kira-kira 1 cm/detik sehingga gaya tarik

dapat bekerja terhadap partikel-partikel debu dan mengendapkannya.

c. Gerakan Brown

Gerak Brown merupakan penimbunan bagi partikel – partikel yang berukuran sekitar atau

kurang dari 0,1 mikron. Partikel-partikel yang kecil ini digerakkan oleh gerakan Brown

sehingga ada kemungkinan membentur permukaan alveoli dan hinggap di sana.

Paparan debu di udara selain mengganggu jalan pernafasan dapat pula memberikan

dampak negatif lain apabila ditinjau dari aspek biologisnya. Menurut Riyadina (1996), efek

biologis paparan debu di udara terhadap kesehatan manusia atau pekerja terdiri dari:

1. Efek Fibrogenik

Debu fibrogenik sebagai debu respirabel dari kristal silika atau asbestos, debu batubara,

debu berilium, debu talk, dan debu dari tumbuhan. Konsentrasi massa dari sisa debu yang

respirabel sebagai faktor tunggal yang paling penting pada perkembangan/kemajuan

keparahan pneumokoniosis pada pekerja.

2. Efek Iritan

Pengaruh iritan dari debu yang berbeda tidak spesifik, sehingga keadaan ini tidak dapat

secara langsung dihubungkan dengan pengaruh dari debu. Tetapi secara klinis atau

dengan tes fungsional ataupun pemeriksaan secara morfologi dapat diperlihatkan kasus

dimana efek yang timbul berasal dari debu.

3. Efek Alergi

Debu dari tumbuhan dan hewan mempunyai sifat dapat meningkatkan reaksi alergi.

Beberapa reaksi kekebalan biasanya membentuk respon secara psikologi berupa iritasi.

Secara patologi dapat ditentukan melalui tes alergi sebagai penyakit akibat kerja pada

saluran pernafasan yang umumnya berupa asma bronkial. Debu organik yang



menyebabkan alergi meliputi tepung, serbuk sari, rambut hewan, bulu unggas, jamur,

cendawan dan serangga.

4. Efek Karsinogenik

Penyebab yang berperan penting dalam pertumbuhan kanker pada manusia adalah debu

asbestos, arsenik, kromium dan nikel. Akan tetapi, penyebab tersebut kurang lebih 2000

substansi kimia diketahui sebagai penyebab timbulnya kanker.

5. Efek Sistemik Toksik

Banyak substansi yang berbahaya menyebabkan efek sistemik toksik sebagai hasil dari

debu yang masuk melalui sistem saluran pernafasan. Paparan debu untuk beberapa tahun

pada kadar yang rendah tetapi di atas batas limit paparan, menunjukkan efek sistemik

toksik yang jelas.

6. Efek pada Kulit

Partikel-partikel debu yang berasal dari material yang berbentuk pita dan tebal seperti

fiberglass, dan material tahan api sering sebagai penyebab dermatitis.

2.4 Silikosis

Silikosis adalah suatu penyakit saluran pernafasan akibat menghirup debu silika, yang

menyebabkan peradangan dan pembentukan jaringan parut pada paru-paru. Terdapat 3 jenis

silikosis:

a. Silikosis Akut

Penyakit dapat timbul dalam beberapa minggu, bila seseorang terpapar silika dengan

konsentrasi tinggi. Perjalanan penyakit sangat khas, yaitu gejala sesak nafas yang

progresif, demam, batuk dan penurunan berat badan setelah paparan silika konsentrasi

tinggi dalam waktu relatif singkat. Lama paparan berkisar antara beberapa minggu sampai

4 atau 5 tahun. Kelainan faal paru yang timbul adalah restriksi berat dan hipoksemia

disertai penurunan kapasitas difusi. Pada foto toraks tampak fibrosis interstitial difus,



fibrosis kemudian berlanjut  dan terdapat pada lobus tengah dan bawah membentuk diffuse

ground glass appearance mirip edema paru.

b. Silikosis Kronik

Kelainan pada penyakit ini mirip dengan pneumokoniosis pekerja tambang batu bara,

yaitu terdapat nodul yang biasanya dominan di lobus atas. Bentuk silikosis kronik paling

sering ditemukan, terjadi setelah paparan 20 sampai 45 tahun oleh kadar debu yang relatif

rendah. Pada stadium simple, nodul di paru biasanya kecil dan tanpa gejala atau minimal.

Walaupun paparan tidak ada lagi, kelainan paru dapat menjadi progresif sehingga terjadi

fibrosis yang massif. Pada silikosis kronik yang sederhana, foto toraks menunjukkan nodul

terutama di lobus atas dan mungkin disertai kalsifikasi. Sering terjadi reaksi pleura pada

lesi besar yang padat. Kelenjar hilus biasanya membesar dan membentuk bayangan egg

shell calcification. Jika fibrosis masif progresif terjadi, volume paru berkurang dan

bronkus mengalami distorsi. Faal menunjukkan gangguan restriksi, obstruksi atau

campuran. Kapasitas difusi dan komplians paru menurun. Timbul gejala sesak nafas, biasa

disertai batuk dan produksi sputum. Sesak terjadi pada saat beraktivitas, kemudian pada

waktu istirahat hingga akhirnya dapat menyebabkan gagal kardiorespirasi.

c. Silikosis Terakselerasi

Bentuk kelainan ini serupa dengan silikosis kronik, hanya perjalanan penyakit lebih cepat

dari biasanya, menjadi fibrosis masif, sering terjadi infeksi mikobakterium tipikal. Setelah

paparan 10 tahun sering terjadi hipoksemia yang berakhir dengan gagal nafas (Greenberg

dkk., 2007).

Pada silikosis simplek dan akselerata bisa terjadi fibrosis massif progresif. Fibrosis ini terjadi

akibat pembentukan jaringan parut dan menyebabkan kerusakan pada struktur paru yang

normal (Greenberg dkk., 2007).



Patogenesis silikosis dimulai dari respons makrofag alveolar terhadap debu yang

masuk ke unit respirasi paru. Terjadi fagositosis debu oleh makrofag dan proses selanjutnya

sangat tergantung pada sifat toksisitas partikel debu. Reaksi jaringan terhadap debu bervariasi

menurut aktivitas biologi debu. Debu inert akan tetap berada di makrofag sampai terjadi

kematian oleh makrofag karena umurnya, selanjutnya debu akan keluar dan difagositosis lagi

oleh makrofag lainnya, makrofag dengan debu di dalamnya dapat bermigrasi ke jaringan

limfoid atau ke bronkiolus dan dikeluarkan melalui saluran napas. Pada debu yang bersifat

sitoktoksik, partikel debu yang difagositosis makrofag akan menyebabkan kehancuran

makrofag tersebut yang diikuti dengan fibrositosis (Susanto, 2011).

Gambar 2.2 Skema mekanisme kristal silika menginduksi stres oksidatif,
kerusakan dan fibrosis dengan melibatkan beberapa biomarker inflamasi (Gulumian

dkk., 2006)
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1. Umur

Usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Semakin tua usia

seseorang semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru (Suyono, 2001).

Fungsi pernafasan dan sirkulasi darah akan meningkat pada masa anak-anak dan

mencapai maksimal pada usia 20-30 tahun , kemudian akan menurun kembali sesuai

dengan pertambahan umur (Pollock, 1971). Kekuatan otot maksimal pada usia 20-40

tahun dan akan berkurang sebanyak 20% setelah usia 40 tahun (Pusparini, 2003). Dalam

keadaan normal usia mempengaruhi frekuensi pernafasan dan kapasitas paru. Frekuensi

pernafasan pada orang dewasa antara 16-18 kali permenit, pada anak-anak sekitar 24 kali

permenit sedangkan pada bayi sekitar 30 kali per menit. Pada individu normal terjadi

perubahan nilai fungsi paru secara fisiologis sesuai dengan perkembangan umur dan

pertumbuhan parunya.

Mulai pada fase anak sampai umur kira-kira 22-24 tahun terjadi pertumbuhan paru

sehingga pada waktu nilai fungsi paru semakin besar bersamaan dengan pertambahan

umur dan nilai fungsi paru mencapai maksimal pada umur 22-24 tahun. Beberapa waktu

nilai fungsi paru menetap kemudian menurun secara perlahan-lahan, biasanya umur 30

tahun sudah mulai penurunan, berikutnya nilai fungsi paru (KVP = Kapasitas Vital Paksa

dan VEP1 = Volume ekspirasi paksa satu detik pertama) mengalami penurunan rerata

sekitar 20 ml tiap pertambahan satu tahun umur individu (Rahmatullah, 2009).

2. Merokok

Merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang – ulang dalam menghisap rokok

mulai dari satu batang atau lebih dalam satu hari (Bustan, 2000). Merokok dapat

menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernafasan dan jaringan paru.

Merokok juga dapat lebih merendahkan kapasitas vital paru dibandingkan dengan

beberapa bahaya kesehatan kerja (Suyono, 2001). Penurunan kapasitas paru (KP)



merupakan indikator yang dapat mengakibatkan gangguan restriktif pada paru pekerja

(West, 2010). Kebiasaan merokok akan mempercepat penurunan faal paru. Menurut

Rahmatullah (2009) yang menyatakan bahwa besarnya penurunan fungsi paru (VEP1)

berhubungan langsung dengan kebiasaan merokok (konsumsi rokok). Pada orang dengan

fungsi paru normal dan tidak merokok mengalami penurunan VEP1 20 ml pertahun,

sedangkan pada orang yang merokok (perokok) akan mengalami penurunan VEP1 lebih

dari 50 ml pertahunnya (Rahmatullah, 2009). Penurunan ekspirasi paksa pertahun 28,7 ml

untuk nonperokok, 38,4 ml untuk bekas perokok dan 41,7 ml untuk perokok aktif.

Pengaruh asap dapat lebih besar daripada pengaruh debu yang hanya sepertiga dari

pengaruh buruk rokok (Depkes RI, 2003). Rata-rata perokok ringan dalam sehari 1-14

batang, bagi perokok sedang 15-24 batang/hari, dan perokok berat > 24 batang/hari

(Yusuf dan Giriputro, 1987).

3. Masa kerja

Masa kerja ialah lamanya seorang pekerja bekerja dalam (tahun) dalam satu lingkungan

perusahaan dihitung mulai saat bekerja sampai penelitian berlangsung. Dalam penelitian

Setyani (2005) dalam lingkungan kerja yang berdebu, masa kerja dapat mempengaruhi

dan menurunkan kapasitas fungsi paru pada karyawan. Semakin lama seseorang dalam

bekerja maka semakin banyak dia telah terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh

lingkungan kerja tersebut (Suma’mur, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Uninta (1998)

di Bandung, mengatakan bahwa masa kerja di suatu perusahaan yang mengandung

banyak debu mempunyai risiko tinggi untuk timbulnya pneumokoniosis. Pada pekerja

yang berada dilingkungan dengan kadar debu tinggi dalam waktu lama memiliki risiko

tinggi terkena penyakit paru obstruktif. Masa kerja mempunyai kecenderungan sebagai

faktor risiko terjadinya obstruksi pada pekerja di industri yang berdebu lebih dari 5 tahun

(Hyatt dkk., 2006).

4. Pemakaian Alat Pelindung Diri (Masker)



Alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri dari tubuh

terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja untuk mencegah dan mengurangi tingkat

keparahan dari kecelakaan yang terjadi. Pemakaian alat pelindung diri (masker) oleh

pekerja di tempat kerja yang udaranya banyak mengandung debu, merupakan upaya

mengurangi masuknya partikel debu kedalam saluran pernapasan (Pusparini, 2003).

Masker adalah salah satu bagian dari alat pelindung diri (APD) yang berfungsi sebagai

pelindung hidung dan mulut yang merupakan alat pelindung pernafasan dari pernafasan

(inhalasi) debu, gas, uap, mist (kabut), fumes, asap dan fog. Dengan mengenakan alat

pelindung diri (masker) diharapkan pekerja terlindungi dari kemungkinan terjadinya

gangguan pernafasan akibat terpapar udara yang kadar debunya tinggi. Walaupun

demikian, tidak ada jaminan bahwa dengan mengenakan masker, seorang pekerja di

industri akan terhindar dari kemungkinan terjadinya gangguan pernapasan (Suma’mur,

2009).

Penggunaan alat pelindung diri merupakan upaya terakhir dalam usaha perlindungan

bagi pekerja. Oleh karena itu, alat pelindung diri harus memenuhi persyaratan antara lain :

enak dipakai, tidak mengganggu kerja dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap

jenis bahaya yang ada (Suma’mur, 2009).

Kondisi anatomi dan fisiologi saluran napas dan paru mempengaruhi pola pernapasan

sehingga mempengaruhi deposisi agen/bahan terinhalasi. Gangguan sistem pertahanan paru

alami seperti kelainan genetik akan mengganggu kerja silia, kecepatan bersihan dan fungsi

makrofag. Gangguan sistem pertahanan paru didapat contohnya oleh karena obat-obatan,

asap rokok, temperatur dan alkohol mempengaruhi fungsi silia dan fungsi makrofag (Susanto,

2011).



2.5 Tumor Necrosis Factor Alpha ( TNF-α )

TNF-α adalah sitokin yang paling banyak diteliti, dan merupakan bagian dari keluarga

besar TNF. TNF-α disekresi oleh lipopolisakarida yang menstimulasi makrofag dan

menyebabkan nekrosis suatu tumor in vivo ketika disuntikkan pada tumor seekor tikus

sehingga disebut tumor necrosis factor (Mukhopadhyay dkk., 2006).

TNF-α dihasilkan oleh beberapa jenis sel. Sumber utama TNF-α in vivo adalah

monosit, fibroblas, dan sel-sel endotel. Makrofag, sel T, limfosit B, granulosit, sel otot polos,

eosinofil, kondrosit, osteoblas, sel mast, sel glial, dan keratinosit juga menghasilkan TNF-α

setelah distimulasi. Sel-sel glioblastoma secara konstitutif menghasilkan TNF-α dan faktor ini

juga dapat ditemukan dalam cairan serebrospinal. Air susu ibu (ASI) juga mengandung TNF-

α (Mukhopadhyay dkk., 2006).

Pada fibroblas, sintesis TNF-α dirangsang oleh interferon beta (IFN-β), TNF-α,

PDGF, dan infeksi virus. TNF-α dapat merangsang atau menghambat sintesisnya sendiri

tergantung pada jenis sel. Pada epitelial, endotelial, dan sel-sel fibroblastik sekresi TNF-α

diinduksi oleh IL-17 (Distler dkk., 2008; Mukhopadhyay dkk., 2006 ).

TNF-α adalah suatu protein yang terdiri dari 185 asam amino terglikosilasi pada

posisi 73 dan 172. Faktor ini disintesis sebagai suatu protein prekursor (inaktif) dari 212 asam

amino. TNF-α converting enzyme (TACE) memediasi pembelahan membran sehingga

menginduksi pembentukan TNF-α yang mudah larut (Mukhopadhyay.S, et al, 2006). TNF-α

terdapat dalam 2 bentuk, bentuk terlarut dan bentuk yang berikatan dengan membran (Distler

dkk., 2008).

Secara fisiologis, TNF-α berbentuk homotrimer, berinteraksi dan berikatan dengan

reseptor masing-masing. TNF-α berikatan dengan afinitas yang tinggi terhadap 2 resptor

transmembran yakni, TNF receptor I (TNFRI) atau disebut juga TNFRβ dan TNF receptor II

(TNFRII) atau disebut juga TNFRα. TNFRI dapat memediasi hampir seluruh aktivitas TNF-



α, sedangkan TNFRII mentransduksi signal pada kondisi fisiologis hanya pada sedikit sel

seperti sel T (Distler dkk., 2008). Adapun aktivitas biologi dari TNF yakni:

1. TNF paling banyak ditemukan pada monosit dan sel T setelah teraktivasi, dimana

secara biologi aktif dan memediasi destruksi sel.

2. Kombinasi antara TNF dan IL-1 in vivo bertanggung jawab terhadap berbagai macam

kerusakan endotelium yang menghambat mekanisme antikoagulasi dan mendorong

proses trombosis, sehingga TNF memiliki peran penting dalam beberapa proses

patologis seperti trombosis vena, arteriosklerosis dan vaskulitis.

3. Memiliki peranan yang penting dalam proses angiogenesis.

4. TNF adalah faktor pertumbuhan bagi fibroblas, mendorong sintesis kolagenase dan

prostaglandin E2.

5. TNF merangsang aktivitas mikrobisidal dari neutrofil dan makrofag (Sivangala dan

Sumanlatha, 2015).

Aktivitas TNF pada endothelium dan leukosit penting dalam respon inflamasi lokal terhadap

mikroba. Pada konsentrasi rendah, TNF bertindak pada leukosit dan endotelium dengan

menginduksi inflamasi akut. Pada konsentrasi sedang, TNF memediasi inflamasi sistemik

dengan menginduksi IL-1 dan IL-6. Pada konsentrasi tinggi, TNF dapat menimbulkan

kelainan patologis berupa syok sepsis.

TNF

Konsentrasi rendah Konsentrasi sedang Konsentrasi tinggi

Inflamasi lokal Inflamasi sistemik Syok sepsis



Gambar 2.3 Aktivitas biologi TNF
( Abbas, Lichtman, Pillai, 2010 )

Pemberian lipopolisakarida (LPS) bakteri in vivo merangsang produksi TNF-α dalam

jumlah yang tinggi pada binatang percobaan, produksi yang berulang sebagai gambaran syok

septik dengan reaksi pro-inflamasi berat. Selanjutnya, syok sptik yang letal tidak dijumpai

pada tikus yang mengalami defisiensi TNF-α, hal ini membuktikan bahwa TNF-α memiliki

peran yang sangat penting dalam proses inflamasi. TNF-α yang tinggi juga dijumpai pada

subjek manusia yang diberikan endotoksin bakteri. Penelitian in vitro dan in vivo

menunjukkan bahwa pembentukan TNF-α dalam jumlah yang tinggi meningkatkan respon

inflamasi dan pro-oksidatif dimana hal ini penting dalam patogenesis beberapa penyakit,

termasuk diantaranya berbagai penyakit paru. (Distler dkk., 2008). TNF-α adalah sitokin

proinflamasi yang berperan penting dalam inflamasi dan perkembangan beberapa penyakit

termasuk fibrosis paru (Gulumian dkk., 2006).

Beberapa bukti penelitian menunjukkan bahwa terjadinya fibrosis paru adalah akibat

ekspresi TNF-α di paru. Ekspresi TNF-α meningkat pada makrofag alveolar dan sel

pneumosit tipe II sehingga terjadi perubahan fibrotik akut di paru. Namun di paru, TNF-α

juga meningkatkan proliferasi fibroblast, diferensiasi, dan deposisi matriks ekstraseluler, serta
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mempromosikan induksi matriks metaloproteinase (MMP) yang meningkatkan kerusakan

membran dasar dan memfasilitasi migrasi fibroblast. Dengan demikian tampak bahwa TNF-α

memiliki peran penting pada inflamasi interstisial dan fibrosis (Sullivan dkk., 2005).

Suatu penelitian untuk menganalisis waktu yang terperinci perubahan-perubahan sel

yang terjadi dalam cairan bilasan bronkoalveolar, darah tepi, sumsum tulang, dilakukan

percobaan pada tikus dengan memberikan injeksi ovalbumin (OVA) teradsorbsi dalam

aluminium hidroksida. Desensitisasi kedua diberikan 12 hari kemudian dengan aerosol OVA.

Selama periode sensitisasi, TNF-α (sekitar 25 pg/ml), IL-4 (sekitar 40 pg/ml), dan IL-5 (250

pg/ml), terdeteksi dalam serum, tetapi tidak terdeteksi dalam cairan bronkoalveolar. Setelah

antigen challenge, TNF-α, IL-4, IL-5 dan granulocyte-macrophage colony stimulating factor

(GM-CSF) terdeteksi dalam serum. Tingkat puncak masing-masing diamati setelah 3 jam

(sekitar 40 pg/ml), 3 jam (sekitar 120 pg/ml), 12 jam (350 pg/ml), dan 3 jam (10 pg/ml)

kemudian kembali ke nilai awal setelah 24 jam antigen challenge. Dalam cairan

bronkoalveolar, terdeteksi nilai puncak TNF-α pada 6 jam (sekitar 250 pg/ml),  IL-4 24 jam

(sekitar 140 pg/ml), interleukin 5 (IL-5) 24 jam (sekitar 250 pg/ml), dan GM-CSF pada 3 jam

(sekitar 10 pg/ml) kemudian kembali ke nilai awal setelah 5 hari (Ohkawara dkk., 1997).

Untuk mengetahui peranan TNF-α dalam perkembangan fibrosis paru maka dilakukan

percobaan pemberian bleomisin pada tikus yang sudah dimodifikasi secara genetik

kehilangan signal TNF. Seperti yang diharapkan, pemberian bleomisin pada tikus tersebut

menyebabkan peradangan subpleural/ peribronkial  progresif yang kemudian menyebar ke

parenkim. Dengan demikian sel-sel inflamasi alveolar yang diukur dalam cairan

bronkoalveolar meningkat secara bertahap hingga nilai puncak pada hari ke-23 setelah injeksi

bleomisin. Peradangan diikuti pembentukan plak fibrotik terutama subpleural dan

peribronkial. Bersamaan dengan itu, terjadi akumulasi kolagen yang memuncak pada hari ke-

23 setelah injeksi bleomisin yang diukur dalam ekstrak protein paru dengan uji kolagen larut.



Dengan demikian ekspresi TNF diperlukan untuk akumulasi kolagen dan perkembangan

fibrosis paru yang diinduksi bleomisin (Oikonomou dkk., 2006).

2.5.1. Pengaruh Pajanan Silika terhadap Kadar TNF-α

Fibrosis paru yang disebabkan oleh pajanan berulang terhadap agen fibrogenik seperti

debu silika adalah bersifat interstitial. Adapun proses terjadinya fibrosis paru melibatkan

inflamasi dan gangguan pada arsitektur jaringan normal, yang kemudian diikuti oleh proses

penyembuhan dengan terjadinya akumulasi sel mesenkimal dan produksi matriks

ekstraseluler yang berlebihan. Makrofag dan fibroblas merupakan sel target yang terlibat

dalam terjadinya fibrosis paru (Bodo dkk., 2001). Akibat inhalasi partikel-partikel silika

menginisiasi alveolitis dengan mengaktivasi sel-sel inflamasi yang nantinya akan

menginduksi fibrosis paru interstitial. Sitokin dan reactive oxygen species (ROS) yang

dihasilkan oleh silika memicu proses fibrosis paru (Gulumian dkk., 2006).

Beberapa literatur telah menunjukkan bahwa terdapat peningkatan konsentrasi TNF-

α setelah terjadinya pajanan silika baik secara in vitro ataupun in vivo. Penelitian pada

beberapa tikus yang berupa pemberian adenovirus ke dalam paru-paru menunjukkan

peningkatan ekspresi TNF-α dalam 7-10 hari. Ekspresi lokal ini menyebabkan infiltrasi

netrofil, makropag dan limfosit ke dalam paru-paru. Kemudian terjadi peningkatan TGF-β

yang selanjutnya tampak terbentuk fibroblas. Setelah inflamasi membaik, terbentuk fibrosis

pada hari ke 64. Data ini didukung oleh analisis sel T CD4+ perifer dari beberapa pasien

idiophatic pulmonary fibrosis (IPF). Jika dibandingkan dengan subjek normal, CD4+ pada

pasien IPF lebih banyak mensintesis TNF-α (Cheng dkk., 2012; Gulumian dkk., 2006).

Suatu penelitian pada manusia untuk identifikasi biomarker pada proses akhir

inflamasi menunjukkan bahwa, konsentrasi TNF-α yang dihasilkan oleh makrofag alveolar

yang diisolasi dari cairan bronchoalveolar leavage (BAL) pasien pneumokoniosis lebih



tinggi dibandingkan kontrol. Konsentrasi sitokin ini juga tinggi pada sel-sel epitel yang

mengelilingi cairan BAL (Gulumian dkk., 2006).

Untuk evaluasi efek debu batu pada pekerja dari beberapa negara yang berbeda,

dilakukan penelitian dengan meneliti peningkatan TNF-α spontan maupun yang diinduksi

kristal silika. Sampel diisolasi dari sel darah monosit pekerja dan kontrol. Hasilnya

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan TNF-α yang terkait dengan paparan debu pada

pekerja. Hal ini juga diikuti dengan terdapatnya gejala respirasi yang dibuktikan secara

radiologis (Gulumian dkk., 2006).


