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PERMASALAHAN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK (PPOK)
PADA PEKERJA
Agus Dwi Susanto1
1

Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUP
Persahabatan, Jakarta

Abstrak

Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) merupakan penyakit yang umum, dapat dicegah dan dapat diobati yang ditandai berupa gejala respirasi
yang menetap dan keterbatasan aliran udara yang disebabkan oleh abnormalitas saluran udara dan/atau alveolar yang biasanya disebabkan
oleh pajanan partikel atau gas-gas berbahaya. Pajanan di lingkungan kerja merupakan salah satu faktor risiko penting terjadinya PPOK pada
bukan perokok. Penelitian-penelitian di populasi secara konsisten menunjukkan PPOK berhubungan dengan pajanan bahan di tempat kerja.
Pada pekerja, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dapat menurunkan kualitas hidup pekerja, meningkatkan keterbatasan (impairment) dalam
pekerjaan, meningkatkan disabilitas dalam bekerja, meningkatkan rawat inap di rumah sakit serta meningkatkan absen/bolos dari pekerjaan
dan menurunkan produktivitas kerja. Pencegahan merupakan upaya yang utama untuk mencegah insidensi dan morbiditas terkait PPOK pada
pekerja. Upaya pencegahan meliputi pencegahan primer, sekunder dan tersier. (J Respir Indo. 2021; 41(1): 64-73)
Kata Kunci : PPOK, pekerja, kualitas hidup, disabilitas, produktivitas kerja, pencegahan

PROBLEMS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
(COPD) AMONG WORKERS
Abstract

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a common, preventable and treatable disease that is characterized by persistent respiratory
symptoms and airflow limitation that is due to airway and/or alveolar abnormalities usually caused by significant exposure to noxious particles
or gases. Occupational exposure as a one of important risk factor that contribute for COPD on nonsmoker patients. Several studies at population
consistent showed that COPD correlated with hazards exposure at work place. COPD among workers can decrease quality of life, increase of
work impairment, work disability and hospitalitation also increase of abstinentia from work and decrease of work productivity. Prevention were
major action to prevent incident and morbidity of COPD among workers. Prevention programs including primary, secondary and tertiary
prevention. (J Respir Indo. 2021; 41(1): 64-73)
Keywords: COPD, workers, quality of life, disability, work productivity, prevention
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PENDAHULUAN
Penyakit

kesakitan dan kematian di dunia. Menurut data WHO
paru

obstruktif

kronik

(PPOK)

merupakan penyakit yang umum, dapat dicegah dan
dapat diobati yang ditandai dengan gejala berupa
respirasi yang menetap dan keterbatasan aliran
udara yang disebabkan oleh abnormalitas saluran
udara dan/atau alveolar yang biasanya disebabkan
oleh pajanan partikel atau gas-gas berbahaya.1
World Health Organization (WHO) memperkirakan
akan terjadi peningkatan prevalensi PPOK di masa
depan. Hal ini berkaitan dengan industrialisasi yang
meningkatkan polusi udara dan lingkungan serta
kebiasaan merokok yang meningkat.2,3 PPOK akan
menjadi penyakit penting pada dekade yang akan
datang

serta

banyak

masalah

yang

dapat

ditimbulkannya.4
Pajanan di lingkungan kerja merupakan salah
satu faktor risiko penting terjadinya PPOK pada
bukan

perokok.1

Telaah

sistematik

terbaru

menyimpulkan bahwa terdapat bukti kuat dan
konsisten antara pajanan bahan di tempat kerja
dengan PPOK.5 Penelitian pada bukan perokok di
Vietnam dan Indonesia menemukan faktor risiko
PPOK pada bukan perokok adalah pajanan polusi
udara, pajanan debu dan asap di tempat kerja,
infeksi berulang pada waktu anak-anak, riwayat
tuberkulosis, asma kronik dan sosial ekonomi
rendah.6 Penelitian-penelitian di populasi secara
konsisten menunjukkan PPOK berhubungan dengan
pajanan bahan di tempat kerja.7 Meskipun begitu,
beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajanan
ditempat

kerja

peningkatan

selain

risiko

berhubungan

timbulnya

dengan

PPOK

juga

berhubungan dengan perburukan yang lebih besar
PPOK pada pekerja.8
PPOK menjadi masalah yang perlu mendapat
perhatian

di

antara

pekerja.

PPOK

dapat

menurunkan disabilitas dalam bekerja, penurunan
kualitas hidup pekerja, peningkatan keterbatasan
dalam pekerjaan, peningkatan rawat di rumah sakit
serta peningkatan absen/bolos dari pekerjaan.8
EPIDEMIOLOGI PPOK PADA PEKERJA
PPOK merupakan salah satu penyebab utama
J Respir Indo Vol. 41 No. 1 Januari 2021

saat ini PPOK merupakan penyebab kematian ke-4
di seluruh dunia dan tahun 2020 diperkirakan PPOK
akan menjadi penyebab kematian ketiga di seluruh
dunia.2,3,9

Menurut

Riset

Kesehatan

Dasar

(Riskesdas) pada tahun 2007 PPOK menduduki
peringkat ke-6 dari 10 penyebab kematian di
Indonesia.10 Prevalensi

PPOK

di

dunia

pada

populasi dewasa bervariasi 4%-10%.11 Penelitian di
Amerika Serikat pada populasi usia 25-75 tahun dari
tahun 1971-2000 menunjukkan prevalensi PPOK
ringan 6,9% dan PPOK sedang 6,6%.12 Penelitian
COPD working group di 12 negara Asia Pasifik
mendapatkan rerata prevalensi PPOK 6,3% dengan
masing-masing negara bervariasi seperti 3,5 % di
Hongkong, 6,7% di Vietnam dan di Indonesia
sebesar 5,6%.13 Penelitian Lim dkk tahun 2012 di
Asia Pasifik menunjukkan prevalensi PPOK 6,2%
dan untuk di Indonesia sebesar 4,5%.14 Penelitian di
Vietnam dan Indonesia tahun 2015 menemukan
prevalensi PPOK pada bukan perokok adalah 6,9%.6
Penelitian-penelitian

di

populasi

secara

konsisten menunjukkan sebesar 10-15% total PPOK
berhubungan dengan pajanan bahan di tempat
kerja.7 Penelitian kohort pada lebih dari 317.000
pekerja konstruksi laki-laki di Swedia diikuti dari
tahun 1971 sampai tahun 1999. Pajanan berupa
debu anorganik, gas dan bahan kimia iritan, uap
serta debu kayu. Fraksi PPOK diantara pekerja yang
terpajan zat di udara diperkirakan 10,7% secara
keseluruhan dan 52,6% diantara pekerja yang tidak
pernah merokok.15
Penelitian oleh Trupin dkk pada 2000 subjek
populasi di Amerika Serikat menemukan bahwa
pajanan di tempat kerja berhubungan dengan
peningkatan risiko PPOK. Besarnya Population
Attributable Risk (PAR) untuk PPOK berhubungan
dengan pajanan di tempat kerja sebesar 20%.15
Population attributable risk (PAR) untuk PPOK yang
berhubungan dengan pajanan di tempat kerja
diperkirakan 20% pada perokok dan 31% pada
bukan perokok. American Thoracic Society (ATS,
2010) memperkirakan lebih dari 20% kasus PPOK
berhubungan dengan pajanan di tempat kerja.8
Pajanan bahan di tempat kerja selain berkontribusi
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pada 20% kasus PPOK juga terjadi perburukan

inhalasi bahan di tempat kerja merupakan faktor

prognosis bila pajanan terus berlangsung.16

risiko

berkembangnya

PPOK

pada

pekerja.

Nielsen dkk melaporkan pada pekerja di jalan

Kontribusi faktor lingkungan kerja tersebut bervariasi

raya ditemukan prevalensi PPOK sebesar 2,5%.17

tergantung pada jenis bahan dan lamanya pajanan.

Sedangkan penelitian di Indonesia oleh Antono dkk

Pada beberapa industri, kontribusi bahan di tempat

menemukan prevalensi PPOK pada penyapu jalan

kerja sama potensialnya seperti kebiasaan merokok

sebesar 6,58%.18 Penelitian Haners dan Tuchsen

tetapi secara umum merokok sepertinya masih

pada pengemudi bis dan taksi secara kohort tahun

memberikan

1981, 1986, 1991, 1994 menunjukkan bahwa rasio

timbulnya PPOK. Sedangkan data-data mendukung

perawatan rumah sakit karena PPOK sebesar

pajanan bahan di tempat kerja pada bukan perokok

3,87%.19 Sedangkan penelitian Nurvidya dkk tahun

merupakan faktor penyebab terjadinya PPOK pada

2019 menunjukkan proporsi PPOK pada pengemudi

pekerja.23

taksi PT “X” di Jakarta adalah 9,47%.20

Tabel 1. Faktor-faktor risiko PPOK
Faktor internal
Faktor eksternal
Faktor genetik
Merokok
Jenis kelamin
Status sosioekonomik
Hipersekresi mukus yang
Pajanan di lingkungan kerja
kronik
Polusi udara/lingkungan
Hipereaktivitas saluran
Kejadian perinatal dan
napas, peningkatan IgE dan
penyakit masa anak-anak
asma
Infeksi bronkopulmoner
berulang
Diet/nutrisi
Dikutip dari (11,12)

FAKTOR RISIKO PPOK PADA PEKERJA
Faktor risiko terpenting pada patogenesis
PPOK adalah pajanan inhalasi oleh partikel/gas
berbahaya. Asap rokok merupakan satu-satunya
penyebab terpenting dan telah dibuktikan dalam
berbagai

penelitian.

Diperkirakan

asap

rokok

merupakan faktor risiko pada 85-95% kasus PPOK
pada laki-laki dewasa. Pajanan pasif asap rokok
(perokok pasif) juga merupakan faktor risiko penting
timbulnya PPOK. Beberapa faktor risiko lain adalah
polusi udara di luar ruangan seperti asap kendaraan,
debu jalanan, polusi udara dalam ruangan seperti
asap kompor serta debu dan gas berbahaya di
lingkungan kerja.2,3,11,21
Infeksi juga berperan penting sebagai salah
satu faktor risiko berkembangnya PPOK. Selain itu
faktor status nutrisi juga menjadi salah satu faktor
risiko pada patogenesis PPOK. Meskipun begitu
tidak semua individu dapat berkembang menjadi
PPOK. Faktor genetik sepertinya mempunyai peran
penting dalam perkembangan PPOK. Sampai saat
ini bukti yang ada menunjukkan abnormalitas genetik
yang berkaitan dengan peningkatan risiko PPOK
adalah defisiensi α-1 antitripsin, dalam hal ini
berhubungan

dengan

perkembangan

emfisema.11,21,22 Meskipun begitu, defisiensi α -1
antitripsin hanya memberikan kontribusi <1% pada
kasus PPOK di AS.22 Beberapa faktor risiko tersebut
terbagi atas faktor faktor risiko internal dan eksternal
seperti terlihat pada tabel 1.11,12
66

Banyak bukti ilmiah menunjukkan pajanan

dampak

yang

lebih

besar

pada

Pajanan bahan-bahan yang berbahaya di
tempat kerja berupa uap, gas, debu dan asap
(vapours, gases, dusts dan fumes/VGDF) dilihat dari
bukti-bukti

berbagai

meningkatkan risiko

penelitian

PPOK.23

berpotensi

Jika dilihat dari bahan

penyebabnya, terdapat banyak debu atau uap yang
berpotensi menyebabkan PPOK jika terpajan dalam
dosis besar dan jangka lama. Beberapa penelitian
menunjukkan

bahan-bahan

berikut

berpotensi

menyebabkan terjadinya PPOK pada pekerja yaitu
debu dan uap kadmium, debu karbon hitam, debu
gandum dan tepung, debu mineral, debu keramik,
debu organik, endotoksin, debu silika, debu asbes,
debu batubara, debu karet, debu katun, debu kayu,
debu peleburan besi, uap pengelasan, isosianat,
debu-debu di pertanian (dari unggas, hewan dan
produk-produk

pertanian)

dan

bahan

kimia

lainnya.23,24
Berdasarkan riset, terdapat beberapa jenis
pekerjaan yang berhubungan dengan peningkatan
risiko PPOK (Tabel 2).

Jenis pekerjaan tersebut

antara lain pekerja pertanian, pembuat batu bata,
pekerja industri kadmium, pekerja pertambangan,
pekerja konstruksi, pekerja dermaga pelabuhan,
pekerja pengolah gandum dan tepung di industri
J Respir Indo Vol. 41 No. 1 Januari 2021
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makanan, pekerja pengecoran, pekerja tambang

bahwa

ada

pekerjaan-pekerjaan

yang

sering

minyak bumi, pekerja keramik, pekerja pengolahan

berhubungan dengan risiko tinggi prevalensi PPOK.

karet, pekerja perusahaan plastik, tukang batu,

Jenis pekerjaan tersebut adalah operator mesin,

pekerja tekstil dan petugas pengelasan. Jika

pekerja perdagangan barang konstruksi, pekerja

seseorang bekerja di industri tersebut dan juga

financial record processing, pekerja kain katun,

merokok, maka risiko terjadi PPOK meningkat lebih

pekerja mesin-mesin pertanian, perkerja konstruksi

besar.24 Telaah oleh Bang KM (2015) menemukan

dan pengemudi bus.24,25

Tabel 2. Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan peningkatan risiko PPOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pekerja penjualan dan pemeliharaan bangunan
Pekerja jalan tol dan terowongan
Pekerja bengkel kendaraan
Pekerja SPBU/POM bensin
Pekerja terpajan semen
Pekerja besi, baja dan ferrochrome
Pekerja manufaktur karet, plastik dan kulit
Pekerja yang terpajan debu anorganik bahan pembersih
Pekerja smelter karbid silikon
Pekerja yang menggunakan oven untuk memasak
Operator mesin
Pekerja pengelasan
Pekerja cat semprot
Pekerja bangunan dan konstruksi

DAMPAK PPOK PADA PEKERJA

dampak pada kesejahteraan pasien. Beberapa
dampak pada kesejahteraan pasien PPOK adalah
keterbatasan pada aktivitas, kecemasan dan depresi,
hilang kepercayaan diri untuk melakukan langkah
yang akan diambil, risiko peningkatan isolasi sosial
Pada pekerja,

PPOK dapat menurunkan kualitas hidup pekerja,
meningkatkan keterbatasan (impairment) dalam
pekerjaan, meningkatkan disabilitas dalam bekerja,
meningkatkan rawat inap di rumah sakit serta
meningkatkan absen/bolos dari pekerjaan dan
menurunkan produktivitas kerja.8

Dikutip dari (23)

rerata skor EQ-5D = 0,58; dan berat, rerata skor EQ5D = 0,41).32
Bukti-bukti

di

lapangan

terlihat

bahwa

eksaserbasi PPOK berdampak pada HRQoL dan
gangguan pada pekerjaan pada pasien PPOK yang
masih

aktif

bekerja.

Penelitian

Solem

dkk

melaporkan diantara pasien PPOK derajat berat dan
sangat

berat

yang

masih

bekerja,

terjadinya

eksaserbasi menurunkan kualitas hidup yang dinilai
dengan HRQoL.33 Cai dkk melakukan survey pada
437 pekerja dengan PPOK. Hasilnya menunjukkan
bahwa pekerja dengan PPOK yang memiliki gejala
tersebut menunjukkan nilai HRQoL yang buruk.34

Kondisi inaktivitas pasien PPOK berhubungan
dengan penurunan kualitas hidup (HRQoL) seharihari.29,30 Penelitian oleh Wu dkk di China bahwa
pada pasien PPOK yang tinggal di perkotaan
mengalami penurunan kualitas hidup yang dinilai
menggunakan EuroQol-5 Dimension (EQ-5D) dan
skor Visual Analogue Scale (VAS) yang menurun
sebanding dengan beratnya PPOK.31

penyakit (ringan, rerata skor EQ-5D = 0,84; sedang,

malam atau gejala dinihari maupun kedua gejala

Kualitas hidup pekerja

Penelitian

Fletcher dkk pada 2,426 orang dengan PPOK yang
tetap bekerja pada 6 negara (Brazil, China, Germany,
Turkey, Amerika Serikat dan Inggris) menunjukkan

J Respir Indo Vol. 41 No. 1 Januari 2021

Mekanik mesin dan pekerja reparasi mesin
Pasukan bersenjata
Pekerja yang mengurusi persediaan, material dan kargo
Pelayan rumah tangga
Pekerja pabrik tekstil
Pekerja pertanian dan perkebunan
Pekerja pembuat tembikar
Pengemudi truk dan transportasi
Pekerja manufaktur produk makanan
Pekerja rel kereta api
Pelayan
Pekerja kesehatan
Tukang kayu

penurunan kualitas hidup seiring dengan beratnya

Gejala yang multipel pada PPOK memiliki

dan kehilangan kemandirian.1,26-28

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milanowska dkk melakukan penelitian kaulitas hidup
petani dengan PPOK. Hasilnya menunjukkan bahwa
petani dengan PPOK memiliki kualitas hidup yang
menurun. Petani dengan PPOK yang berada dalam
kondisi situasi kritis secara ekonomi lebih sering
mengalami gejala PPOK, penurunan kualitas hidup
dan tingginya tingkat depresi.35
Impairment dan disabilitas dalam pekerjaan
Penyakit

paru

obstruktif

kronik

(PPOK)

berhubungan kuat dengan keterbatasan aktivitas
67
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dan ketidakmampuan dalam bekerja. Gejala dan

peningkatan rawat inap di rumah sakit. Penelitian

beratnya PPOK menghambat kemampuan pasien

Fletcher dkk pada 2.426 orang dengan PPOK yang

untuk

dan

tetap bekerja di 6 negara (Brazil, China, Germany,

pekerjaan pada pasien PPOK di Amerika Serikat

Turkey, Amerika Serikat dan Inggris) menunjukkan

menunjukkan bahwa semakin berat penyakit PPOK

bahwa pasien PPOK merupakan pengguna rutin

berhubungan dengan semakin besar penurunan

pelayanan kesehatan dari rawat jalan sampai rawat

partisipasi dalam pekerjaan yaitu sebesar 3,4% pada

inap.32 Pada penelitian-penelitian sebelumnya biaya

PPOK ringan, 3,9% pada PPOK sedang dan 14,4%

terbesar pelayanan kesehatan pasien PPOK adalah

PPOK berat.37 Penelitian Centers for Disease

untuk biaya rawat inap.40 Patel dkk melaporkan

Control and Prevention (CDC) yang menganalisis

bahwa pasien pekerja dengan PPOK secara

data dari Behavioral Risk Factor Surveillance

bermakna memiliki risiko >2x rawat inap di rumah

System (BRFSS) menunjukkan bahwa pasien PPOK

sakit dibanding pasien bukan PPOK (OR=2,79;IK

tidak dapat bekerja (24.3% dengan 5.3%) dan

95%=2,51-3,11).41 Wacker dkk melaporkan jumlah

memiliki

karena

hari rawat inap dalam 12 bulan terakhir secara

kesehatannya (49.6% dengan 16.9%) dibandingkan

bermakna lebih tinggi pada kelompok PPOK

tanpa PPOK.36

dibanding kelompok kontrol dan kondisi tersebut

bekerja.36

Penelitian

keterbatasan

tentang

dalam

usia

aktivitas

Sebuah penelitian oleh Kremer dkk pada 617
pasien berumur 45-60 tahun berasal dari klinik rawat
jalan paru dan klinik umum, menggunakan kuesioner
tentang keluhan pernapasan dan riwayat bekerja.
Hasilnya menunjukkan bahwa 260 pasien (42,13%)
berhenti bekerja, sebanyak 36% berhenti bekerja
sebelum onset PPOK muncul dan 39% berhenti
bekerja

karena

PPOK,

serta

25%

meskipun

mempunyai PPOK tetapi berhenti bekerja dengan
alasan lainnya.38 Survey menilai hubungan PPOK
dengan disabilitas dilakukan Kanada antara tahun
2006 hingga 2007 pada 389 pasien yang didiagnosis
PPOK . Hasil penelitian tersebut yaitu 19% dari
semua pasien bekerja di luar rumah, 30% dari semua
pasien setuju bahwa PPOK membuat mereka
menjauhi pekerjaan, 40% pasien yang masih bekerja
setuju bahwa PPOK membatasi jumlah dan lama
pekerjaan

yang

dilakukan.39

Beratnya

PPOK

berhubungan dengan impairment dalam pekerjaan.
Penelitian Solem dkk melaporkan diantara pasien
PPOK derajat berat dan sangat berat yang masih
bekerja, diperkirakan 38,8% + 28,2% mengalami
impairment pada saat bekerja. Impairment dalam
pekerjaan paling buruk terjadi diantara pekerja yang
mengalami

eksaserbasi

pada

saat

penelitian

berlangsung (75,3% ± 8,9%).33

68

dengan

derajat beratnya PPOK.42
Angka bolos kerja dan produktivitas kerja
Hilangnya pekerjaan ataupun bolos kerja
merupakan salah satu faktor biaya tidak langsung
yang berkontribusi pada beban ekonomi pasien
PPOK

selain

faktor

lain

seperti

hilangnya

produktivitas, kondisi pensiun, hilangnya upah
pengasuh dari keluarga, disabilitas, transportasi dan
modifikasi rumah.1,43,44 Penelitian Hernandez dkk di
Kanada antara tahun 2006 hingga 2007 pada 389
pasien yang didiagnosis PPOK menunjukkan 14%
pasien yang masih bekerja memiliki angka bolos
kerja tahun sebelumnya karena PPOK.39 Jansson
dkk menunjukkan bahwa angka absen tidak masuk
kerja

karena

gejala

pernapasan

lebih

tinggi

dilaporkan pada subjek dengan diagnosis PPOK
dibandingkan dengan subjek dengan diagnosis
bukan PPOK.45 Penelitian Solem dkk melaporkan
diantara pasien PPOK derajat berat dan sangat berat
yang masih bekerja sekitar 9,0% ± 19,1% waktu
kerjanya hilang karena PPOK.33 Wacker dkk
melaporkan jumlah hari sakit dan menyebabkan
tidak masuk kerja secara bermakna meningkat 3,75,6 kali pada kelompok PPOK dibanding kelompok
kontrol.42

Peningkatan rawat inap
Pekerja

semakin tinggi dengan semakin meningkatnya

Dampak PPOK pada produktivitas kerja
PPOK

memiliki

risiko

menurut National Health and Wellness Survey
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dilaporkan

pekerja

dengan

PPOK

terdapat

berhubungan dengan riwayat eksaserbasi PPOK.

penurunan bermakna produktivitas kerja sebesar

Work

34,04%.46 Penelitian Canadian Cohort Obstructive

Questionnaire: Specific Health Problem (WPAI-SHP)

Productivity

and

Activity

Impairment

menunjukkan

productivity loss berhubungan dengan jumlah total

pasien PPOK dengan gejala tinggi (CAT ≥10),

eksaserbasi sedang pada catatan pasien tahun

Pulmonary

Disease

(CanCOLD)

memiliki kehilangan produktivitas kerja lebih tinggi

sebelumnya. Pada penilaian hubungan produktivitas

dibanding PPOK dengan gejala sedikit (CAT

kerja dengan kualitas hidup menggunakan EuroQol

<10),dan subjek

bukan PPOK (Gambar 1).46

(EQ-5D) mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan

Penelitian Cai dkk menunjukkan bahwa pekerja

saat ini berhubungan kuat dengan impairment

dengan PPOK yang memiliki gejala malam dan

aktivitas

gejala dini hari memiliki 3% waktu kerjanya hilang

produktivitas kerja (R=-0,50;P<0,001). Total skor

dan 21% terdapat gangguan produktivitas saat

SQRQ-C memiliki hubungan sedang sampai berat

kerja.34

impairment

Solem dkk, melaporkan produktivitas kerja

(R=−0,54;P<0,001)

aktivitas

dan

(R=0,70;P<0,0001)

berhubungan

dengan

pekerjaan

dapat

diaplikasikan juga pada PPOK di tempat kerja.48
Menurunkan pajanan total individu terhadap asap
rokok, debu dan zat kimia lingkungan kerja, polusi
udara dalam ruangan dan luar ruangan merupakan
tindakan penting dalam mencegah onset dan
progresivitas PPOK.49 Dokter harus mencari dan
mengeksplorasi pajanan di tempat kerja pasien.
Pasien harus diberikan edukasi dan pelatihan
J Respir Indo Vol. 41 No. 1 Januari 2021

Dikutip dari (47)

adekuat bahwa bahan tersebut berbahaya serta

Tatalaksana dan pencegahan pada penyakit
yang

dan

hilangnya produktivitas kerja (R=0,47;P<0,0001).33

Gambar 1. Proporsi kehilangan produktivitas kerja pada PPOK dan bukan PPOK
berdasarkan nilai COPD Assesment Test (CAT)

PENCEGAHAN PPOK PADA PEKERJA

hilangnya

bagaimana

menangani

bahan

tersebut.48

Pencegahan merupakan upaya yang utama untuk
mencegah insidensi dan morbiditas terkait PPOK
pada

pekerja.

Upaya

pencegahan

meliputi

pencegahan primer, sekunder dan tersier.23,48
Pencegahan primer
Pencegahan

primer

dirancang

untuk

mengurangi risiko sebelum kerusakan atau cedera
terjadi. Pencegahan primer dapat dilakukan melalui
upaya kontrol pajanan seperti eliminasi, kontrol
69

Agus Dwi Susanto: Permasalahan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) pada Pekerja

enginering, kontrol administrasi dan penggunaan
alat pelindung

menghasilkan perbaikan rerata penurunan faal paru
pasien PPOK kembali ke penurunan faal paru

diri.48

Eliminasi adalah menghilangkan secara total

mendekati normal. Gejala-gejala seperti batuk kronik,

bahan berbahaya dari tempat kerja. Substitusi

produksi sputum, mengi dan sesak napas juga

adalah mengganti bahan berbahaya dengan bahan

mengalami penurunan bermakna.50-52 Strategi untuk

kurang berbahaya, contoh sand blasting diganti

membantu pasien berhenti merokok adalah 5A yaitu

dengan shot blasting. Kontrol peralatan mesin

ask (tanyakan), advise (nasihati), asses (nilai), assist

(engineering) contohnya menutup total mesin,

(bantu) dan arrange (atur).2,12,49

menutup sebagian dengan ventilasi lokal dan
ventilasi umum. Kontrol administrasi contohnya
pemisahan pekerja, merotasi pekerja dengan waktu
pajanan yang lebih minimal, membuat petunjuk yang
baik cara membersihkan dan memelihara alat,
menyediakan

fasilitas

kebersihan,

pemberian

informasi, instruksi dan pelatihan. Alat pelindung diri
contohnya

penggunaan

peralatan

perlindungan

respirasi.23 Menghilangkan bahan yang bersifat iritan
(eliminasi) dan mengganti (substitusi) dengan bahan
nontoksik dari tempat kerja merupakan langkah
terbaik karena dapat menghilangkan risiko PPOK
akibat

kerja

karena

bahan

tersebut.

Apabila

substitusi tidak mungkin dilakukan, dapat dilakukan
upaya kontrol peralatan mesin seperti modifikasi
proses produksi dan memperbaiki ventilasi. Kontrol
administratif (seperti memindahkan kerja ke tempat
lain) dan penggunaan alat pelindung diri (seperti
masker atau respirator) dapat dilakukan meskipun
kurang efektif dibandingkan menurunkan pajanan
bahan-bahan iritan.48
Efek aditif rokok terhadap perkembangan
PPOK adalah pajanan VGDF, sehingga upaya
berhenti merokok harus dilakukan pada semua
pekerja.23 Berhenti merokok baik di dalam maupun di
luar tempat kerja harus dilakukan.48 Berhenti
merokok merupakan komponen paling penting pada
tatalaksana PPOK dan sepertinya merupakan satusatunya

intervensi

deteksi dini sehingga lama dan beratnya penyakit
dapat diminimalisasi. Surveilans medis merupakan
salah satu bentuk upaya pencegahan sekunder yang
dapat dilakukan. Surveilans medis dapat dilakukan
dengan

menggunakan

kuesioner

sederhana

sebelum masuk kerja dan dapat diulang setiap tahun.
Spirometri

dapat

dilakukan

setiap

tahun

dan

dibandingkan dengan spirometri saat pertama
menjadi pekerja. Pemeriksaan arus puncak ekspirasi
selama beberapa minggu dapat dipertimbangkan
untuk mendeteksi PPOK yang diinduksi oleh zat
iritan.48
Pencegahan tersier
Pencegahan
mencegah

tersier

kelainan

bertujuan

permanen

untuk

akibat

PPOK.

Beberapa langkah antara lain pengenalan dan
pengobatan dini PPOK diikuti dengan segera
memindahkan
menurunkan

pekerja

ke

pajanan

tempat

secepat

lain

serta

mungkin

dapat

menghindarkan dari kelainan permanen karena
PPOK.48
KESIMPULAN
Pajanan di tempat kerja berhubungan dengan
peningkatan risiko PPOK. Pajanan bahan-bahan

memodifikasi perjalanan penurunan faal paru pasien

yang berbahaya di tempat kerja berupa uap, gas,

PPOK.22,49-51

debu dan asap (vapours, gases, dusts dan
merokok

diketahui

Pencegahan sekunder menitikberatkan pada

dapat

Berhenti

yang

Pencegahan Sekunder

terbukti

dapat

fumes/VGDF)

dilihat

dari

bukti-bukti

berbagai

memperlambat penurunan nilai VEP1 sampai 50%

penelitian berpotensi meningkatkan risiko PPOK.

yang berimplikasi pada progesivitas, gejala dan

Penelitian-penelitian di populasi secara konsisten

survival. Sebuah penelitian (Lung Health Study)

menunjukkan

tentang

PPOK

berhubungan dengan pajanan bahan di tempat kerja.

merokok

PPOK menjadi masalah yang perlu mendapat

efek

menunjukkan
70

berhenti
bahwa

merokok
berhenti

pada

sebesar

10-15%

total

PPOK
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perhatian

di

antara

pekerja.

PPOK

dapat

menurunkan disabilitas dalam bekerja, penurunan

COPD:

a

case-control

study.
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