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ABSTRAK
Anik Lestari, R0206012, 2010. Pengaruh Paparan Debu Kayu terhadap
Gangguan Fungsi Paru Tenaga Kerja di CV. Gion & Rahayu, Kec.
Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Skripsi. Program Diploma IV
Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.

CV. Gion & Rahayu, Kec. Kartasura, Kab.Sukoharjo, Jawa Tengah
merupakan industri mebel kayu yang banyak menghasilkan debu, sehingga tenaga
kerja sering terpapar debu kayu. Tertimbunnya debu kayu dalam paru-paru, dapat
beresiko mengalami gangguan fungsi paru pada tenaga kerja. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh paparan debu kayu
terhadap gangguan fungsi paru di CV. Gion & Rahayu, Kec.Kartasura,
Kab.Sukoharjo, Jawa Tengah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja meubel
CV. Gion & Rahayu, Kartasura. Teknik pengambilan sampel dengan cara
purposive sampling dan didapatkan jumlah sampel sebesar 34 subjek. Instrumen
dalam penelitian ini adalah kuesioner, spirometer Mera EV dan High Volume Dust
Sampler. Data diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara, pengukuran
kapasitas vital paru.
Hasil penelitian didapatkan bahwa kadar debu di bagian pengamplasan
sebesar 1,46 mg/m3 dan pada bagian pengepakan sebesar 0,58 mg/m3. Hasil
penelitian pemeriksaan fungsi paru didapatkan pada bagian pengamplasan,
sebanyak 3 subjek memiliki fungsi paru normal, 14 subjek mengalami gangguan
fungsi paru restriktif dan 2 subjek mengalami gangguan fungsi paru mixed.
Sedangkan pada bagian pengepakan terdapat 10 subjek mempunyai fungsi paru
normal, 3 subjek mengalami gangguan fungsi paru restriktif dan 2 subjek
mengalami gangguan fungsi paru mixed. Hasil uji statistik didapatkan p value
sebesar 0,005 ( p ≤ 0,01).
Kesimpulan penelitian ini ada pengaruh paparan kadar debu terhadap
gangguan fungsi paru pada tenaga kerja di CV. Gion & Rahayu di Kec.Kartasura,
Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Saran bagi perusahaan hendaknya perusahaan
menambahkan ventilasi umum. Dan jika memungkinkan perusahaan melakukan
pemeriksaan berkala, untuk mengetahui status kesehatan pekerja sedini mungkin.
Bagi pekerja bagian pengamplasan, hendaknya para pekerja menggunakan alat
pelindung diri pernafasan dengan benar.

Kata kunci : Paparan Debu Kayu dan Gangguan Fungsi Paru.
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ABSTRACT

Anik Lestari, R0206012, 2010. The Influence Wood Dust Exposure to
Lung Function Disorder on the Workers in the CV. Gion & Rahayu,
Subdistrict of Kartasura, Sukoharjo Regency, Central Java. Final Project.
Occupational Health Diploma IV Programme of Medical Faculty, Sebelas
Maret University of Surakarta.

CV. Gion & Rahayu, Subdistrict of Kartasura, Sukoharjo Regency, Central
Java is wooden manufacture industry that produce a lot of wood dust. The
buried wood dust on the lungs of workers can be risk lung function disorder.
The purpose of the study is to find out whether any influence exposure of wood
dust to lung function disorder on the workers in the CV. Gion & Rahayu,
Subdistrict of Kartasura, Sukoharjo Regency, Central Java.
Kind of this research is an explanatory research with cross sectional
approach. The population in this research is the furniture’s workers in CV.
Gion & Rahayu, Kartasura. The technique in collecting the samples was by
purposive sampling and it got a number of 34 respondents. The instruments in
this research were questionnaire, Mera EV spirometer and High Volume Dust
Sampler. Data were collected by means of observation, interview, and
measuring lunges’ vital capacity.
The result of the research showed that exposure of wood dust 1,46 mg/m3
in polishing and 0,58 mg/m3 in packing. From the result of the research toward
the lunges’ vital capacity’s examination in polishing, it got 3 normal
respondents, 14 restriction respondents, and 2 mixed respondent. While in
packing, it got 10normal respondents, 3 restriction respondents, and 2 mixed
respondent. And from the statistical examination, it gained p value amounted to
0.005 ( p ≤ 0,01).
Conclussion of this research that there is a very significant influence
exposure of wood dust to lung function disorder on the workers in the CV.
Gion & Rahayu, Subdistrict of Kartasura, Sukoharjo Regency, Central Java.
For the company, it is suggested to add general ventilation. If it is possible, the
company should do periodical check up toward the workers to get the
information of their physical health’s status as early as possible. For the
workers of scouring section, they are suggested to use the exhalation’s
protector well.

Keywords : Wood Dust Exposure and Lung Function Disorder.
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kerja terjadinya kekebalan pada paru terhadap debu kayu dan mereka
menganggap bahwa pemakaian masker kurang nyaman. Khusus debu kayu,
dilakukan pengukuran kadar debu kayu secara kuantitatif di bagian
pengamplasan CV. Gion & Rahayu di Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa
Tengah dengan menggunakan alat High Volume Air Sampler (HVS) diperoleh
hasil pengukuran sebesar 2,573 mg/m3. Hasil ini menunjukkan bahwa kadar
debu kayu di bagian pengamplasan telah melebihi nilai ambang batas yang
membahayakan karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
Nomor: SE-01/MEN/1997 tentang nilai ambang batas faktor kimia di udara
lingkungan kerja, disebutkan bahwa nilai ambang batas untuk debu kayu
adalah 1 mg/m3.
Menurut Suma’mur (1994), bahwa pemaparan kadar debu kayu dalam
waktu yang lama, paling sedikit berkisar 5 tahun, maka dicurigai debu kayu
yang dihirup itu akan dapat menyebabkan terjadinya pneumokoniosis yaitu
jenis kelainan paru-paru yang disebabkan oleh karena penimbunan debu di
paru-paru, yang biasanya ditandai dengan keluhan sesak nafas, berat dada dan
batuk.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengadakan penelitian
mengenai Pengaruh Paparan Debu Kayu terhadap Gangguan Fungsi Paru
Tenaga Kerja di CV. Gion & Rahayu di Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa
Tengah.
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B. Perumusan Masalah
Apakah ada pengaruh paparan debu kayu terhadap gangguan fungsi
paru tenaga kerja di CV. Gion & Rahayu di Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo,
Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh paparan
debu kayu terhadap gangguan fungsi paru tenaga kerja di CV. Gion & Rahayu
di Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Manfaat penelitian secara teoritis adalah sebagai pembuktian bahwa
debu kayu yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dapat menyebabkan
gangguan fungsi paru pada tenaga kerja yang terpapar.
2. Aplikatif
a. Manajemen perusahaan diharapkan dapat meminimalisasi paparan debu
yang ditimbulkan dari proses produksi.
b. Manajemen perusahaan diharapkan melakukan tindakan korektif dalam
hal pencegahan dan pengendalian terjadinya gangguan pernafasan dan
paru-paru bagi tenaga kerja.
c. Tenaga kerja diharapkan menyadari pentingnya pemakaian alat
pelindung pernafasan dari bahaya paparan debu.
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d. Penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari pemaparan debu tidak terjadi
pada tenaga kerja, sehingga tenaga kerja tidak terganggu fungsi parunya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Debu
Debu adalah partikel zat kimia padat yang disebabkan oleh kekuatan
alami atau mekanis seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan,
pengepakan yang cepat, peledakan, dan lain-lain dari benda, baik organik
maupun anorganik misalnya batu, kayu, bijih logam, batu bara, butir-butir
zat, dan sebagainya. Contoh-contoh: debu batu, debu kapas, debu asbes,
dan lain-lain. Sifat-sifat debu ini tidak berflokulasi kecuali oleh gaya
tarikan elektris, tidak berdifusi, dan turun oleh gaya tarik bumi (Suma’mur,
2009).
Fadjar (1980), menyatakan bahwa debu adalah kumpulan zat padat
yang mengalami penghancuran atau perpecahan suatu bahan menjadi sisa
suspensi di udara. Dalam jumlah yang banyak dapat membahayakan
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makhluk hidup terutama manusia, karena bersama debu turut pula bibit
penyakit yang dapat masuk ke mata, telinga, kulit, paru-paru.
Menurut Santoso (1985), berdasarkan sifat-sifat kimianya debu
partikel dapat diklasifikasikan menjadi:
a. Bahan-bahan mineral tidak larut
Yang termasuk dalam bahan mineral tidak larut adalah bahanbahan mineral yang sama sekali tidak dapat larut dalam zat pelarut baik
asam, basa, maupun zat-zat pelarut organik.
Contoh: kristal silika dan asbes.
b. Bahan-bahan mineral dapat larut
Yang termasuk dalam bahan-bahan mineral dapat larut adalah
bahan-bahan atau zat-zat mineral yang dapat dilarutkan dalam zat pelarut
tertentu baik asam, basa, maupun zat-zat pelarut organik.
Contoh: soda api.
c. Debu organik atau partikel organik
Yang dimaksud debu atau partikel organik adalah debu-debu atau
partikel yang molekulnya tersusun dari unsur-unsur hidrogen dan karbon
sebagai konstituen utama. Ada 2 jenis partikel organik yaitu:
1) Water solube (gula) = larut dalam air.
2) Larut dalam zat organik / pelarut organik (debu plastik).
Debu-debu dapat berupa debu organik maupun anorganik. Contoh :
debu batu bara, semen, biji logam, debu kapas, debu kayu, dan lain
sebagainya.
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Menurut Depkes (2003), sifat-sifat debu dapat dibedakan menjadi:
a. Sifat pengendapan
Adalah sifat debu yang cenderung selalu mengendap karena gaya
gravitasi bumi. Namun karena kecilnya ukuran debu, kadang-kadang
debu ini relatif tetap berada di udara. Debu yang mengendap dapat lebih
mengganggu proporsi partikel dari pada yang ada di udara.
b. Sifat permukaan basah
Sifat permukaan debu akan cenderung basah, dilapisi oleh
lapisan air yang sangat tipis. Sifat ini penting dalam pengendalian dalam
tempat kerja.
c. Sifat penggumpalan
Oleh karena permukaan debu yang selalu basah, sehingga dapat
menempel satu sama lain dan dapat menggumpal. Turbulensi udara
meningkatkan pembentukan penggumpalan debu. Kelembaban di bawah
saturasi, kecil pengaruhnya terhadap penggumpalan debu.
d. Sifat listrik statis
Debu mempunyai sifat listrik statis yang dapat menarik partikel
lain yang berlawanan. Dengan demikian, partikel dalam larutan debu
mempercepat terjadinya proses penggumpalan.
e. Sifat optis
Debu

atau

partikel

basah

atau

lembab

lainnya

dapat

memancarkan sinar yang dapat terlihat dalam kamar gelap.
Jenis-jenis debu berdasarkan bentuk menurut Fardiaz (1999)
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dibedakan menjadi:
a. Padat (solid)
1) Dust
Terdiri dari ukuran submikroskopik sampai yang besar. Yang
berbahaya adalah ukuran yang bias terhisap ke dalam sistem
pernafasan. Ukuran < 100 mikron dapat terhisap ke dalam tubuh.
2) Smoke
Adalah produk dari pembakaran bahan organik yang tidak
sempurna dan berukuran 0,5 mikron.
3) Fume
Adalah partikel padat yang terbentuk dari proses evaporasi
atau kondensasi. Pemanasan berbagai logam menghasilkan uap logam
yang kemudian berkondensasi menjadi partikel-partikel metal fumes.
b. Cair (liquid)
Partikel cair biasa disebut mist atau fog (awan) yang dihasilkan
melalui proses kondensasi atau automizing. Contoh : hair spray dan obat
nyamuk semprot.
Macam-macam debu menurut Horrington (2003), yaitu:
a. Debu batu bara
Terbentuk akibat pembusukan bahan vegetasi sejak zaman
prasejarah.
b. Debu silika
Merupakan senyawa keras mirip batu, dapat pecah menjadi
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partikel halus.
c. Debu Asbestos
Secara alamiah berupa silika serat serpetin (chrysotile), amfibol
(crocidolite, amosite, anthothyllite).

d. Debu mineral buatan manusia
Dibuat dengan jalan penarikan, peniupan, sentrifugasi, dan
penipisan dengan nyala api pada suhu yang sangat tinggi dengan
menggunakan berbagai bahan mentah dan menghasilkan berbagai
serabut dengan berbagai diameter dan sifat.
e. Debu kapas.
Debu yang dihasilkan oleh tanaman kapas melalui suatu proses
pemisahan biji dan bahan lainnya dari kapas mentah.
f. Debu yang lain.

2. Sistem Pernafasan Manusia
a. Anatomi saluran pernafasan menurut Syaifuddin (1997) adalah:
1) Hidung (Nasal)
Hidung merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai
dua lubang (cavum nasi), dipisahkan oleh sekat hidung (septum nasi).
Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara,
debu dan kotoran-kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung.
2) Tekak (Faring)
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Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan
jalan makan. Terdapat di dasar tengkorak, di belakang rongga hidung
dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Faring berfungsi sebagai
saluran bersama bagi sistem pernafasan maupun pencernaan.

3) Pangkal tenggorok (Laring)
Merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan
suara terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra
servicalis dan masuk ke dalam trachea bawahnya. Pangkal tenggorok
ditutup oleh sebuah empang tenggorok yang disebut epiglotis, yang
terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu kita
menelan makanan.
4) Batang tenggorok (Trachea)
Merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai
dengan 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang
berbentuk seperti kuku kuda (huruf C). Panjang trachea 9-11cm dan
di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos.
Batang tenggorok berfungsi mengeluarkan benda-benda asing yang
masuk bersama udara pernafasan yang dilakukan oleh sel-sel bersilia.
5) Cabang tengorok (Bronchus)
Merupakan lanjutan dari trachea ada dua buah yang terdapat
pada ketinggian vertebra torakalis ke IV dan ke V. Bronchusbronchus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tampuk paru-
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paru, bronchus kanan lebih pendek dan lebih besar dari pada
bronchus kiri, terdiri dari 6-8 cincin, mempunyai 3 cabang. Bronchus
kiri lebih panjang dan lebih ramping dari yang kanan, terdiri dari 9-12
cincin mempunyai 2 cabang.

6) Paru-paru
Paru-paru
besar

adalah

sebuah

alat

tubuh

yang

sebagian

terdiri dari gelembung-gelembung (gelembung hawa =

alveoli). Gelembung-gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel
dan endotel. Banyaknya gelembung paru-paru ini kurang lebih
700.000.000 buah (paru-paru kiri dan kanan).
b. Fisiologi Saluran Pernafasan
Pernafasan paru merupakan pertukaran oksigen dan karbon
dioksida yang terjadi pada paru. Fungsi paru adalah tempat pertukaran
gas oksigen dan karbon dioksida pada pernafasan melalui paru atau
pernafasan eksterna, oksigen dipungut melalui hidung dan mulut, pada
waktu bernafas, oksigen masuk melaui trachea dan pipa bronchial ke
alveoli, dan dapat erat berhubungan darah di dalam kapiler pulmonalis
(Syaifuddin, 1997).
Menurut Guyton (1995), proses pernafasan dibagi empat peristiwa :
1) Ventilasi pulmonal yaitu masuk keluarnya udara dari atmosfer ke
bagian alveoli paru-paru.
2) Difusi oksigen dan karbondioksida di udara masuk ke pembuluh
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darah yang di sekitar alveoli.
3) Transpor oksigen dan karbondioksida di darah ke sel.
4) Pengaturan ventilasi.

c. Mekanisme Pernafasan
Pada pernapasan terjadi dua proses, yaitu proses inspirasi dan
ekspirasi. Proses inspirasi berlangsung, otot antar tulang rusuk
berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, dan otot diafragma
berkontraksi sehingga diafragma menjadi datar, akibatnya rongga dada
menjadi besar. Rongga dada yang besar menyebabkan tekanan udara di
dalam rongga dada berkurang atau lebih kecil dari pada tekanan udara di
luar. Pada proses ekspirasi otot antar tulang rusuk dan otot diafragma
mengendor, sehingga rongga dada mengecil. Rongga dada yang
mengecil menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada naik atau
lebih besar daripada tekanan udara di luar (Sudadi, 1990).

3. Kapasitas Fungsi Paru
Kapasitas paru adalah suatu kombinasi peristiwa-peristiwa sirkulasi
paru atau menyatakan dua atau lebih volume paru yaitu volume alur nafas,
volume cadangan ekspirasi dan volume residu (Guyton dan Hall, 1997).
Menurut Guyton (1983), ada 4 macam volume paru:
a. Volume Tidal
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Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar paru-paru
pada pernafasan biasa.
b. Volume Cadangan Inspirasi
Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih dapat
dihisap ke dalam paru sesudah inspirasi biasa.
c. Volume Cadangan Ekspirasi
Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat
dikeluarkan dari paru sesudah ekspirasi biasa.
d. Volume Residu
Volume residu adalah volume udara yang masih tertinggal di dalam paru
sesudah ekspirasi maksimal. Volume residu ini mengakibatkan paru
akan mengapung bila dimasukkan ke dalam air. Udara sisa ini berperan
sebagai udara cadangan serta mencegah terjadinya perubahan kondisi
udara alveoli secara ekstrem.
Menurut Syaifuddin (1997), dalam penguraian peristiwa-peristiwa
sirkulasi paru kadang-kadang diperlukan untuk menyatukan dua volume
atau lebih. Kombinasi seperti itu disebut sebagai kapasitas paru. Kapasitas
paru dapat dibedakan menjadi:
a. Kapasitas total
Yaitu jumlah udara yang dapat mengisi paru pada inspirasi sedalamdalamnya. Dalam hal ini angka yang didapat tergantung dari beberapa
hal yaitu kondisi paru, umur, sikap, dan bentuk seseorang.
b. Kapasitas vital
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Yaitu jumlah udara yang dapat dikeluarkan setelah ekspirasi secara
maksimal.
Menurut Guyton dan Hall (1997), kapasitas paru dapat dibedakan
menjadi empat, yaitu:

a. Kapasitas inspirasi
Kapasitas sama dengan volume tidal ditambah dengan volume
cadangan inspirasi yaitu jumlah udara (kurang lebih 3500 ml) yang dapat
dihirup oleh seseorang dimulai tiap ekspirasi normal dan pengembangan
paru sampai jumlah maksimal.
b. Kapasitas residu fungsional
Yaitu jumlah udara yang tersisa dalam paru pada akhir ekspirasi
normal (kurang lebih 2300 ml).
c. Kapasitas paru vital
Kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi dan
volume cadangan ekspirasi, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat
dikeluarkan seseorang dari paru setelah terlebih dahulu mengisi paru
secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya
(kurang lebih 4600 ml).
d. Kapasitas paru total
Kapasitas

paru

total

merupakan

volume

maksimum

pengembangan paru dengan usaha inspirasi sebesar mungkin dengan
inspirasi paksa (kurang lebih 5800 ml).
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Kapasitas vital paru rata-rata pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan
wanita dewasa 3,1 liter (Tambayong, 2001).

4. Penimbunan Debu dalam Paru
Dengan menarik napas, udara yang mengandung debu masuk dalam
paru. Apa yang terjadi dengan debu itu tergantung dari besarnya ukuran
debu yang masuk paru. Debu yang berukuran antara 5-10 mikron akan
ditahan oleh jalan pernapasan atas, sedangkan yang berukuran 3-5 mikron
akan ditahan oleh jalan pernapasan tengah. Partikel yang besarnya antara 13 mikron akan langsung menuju ke permukaan alveoli paru, dan partikel
yang berukuran 0,1-1 mikron mengendap di permukaan alveoli. Debu yang
berukuran kurang dari 0,1 mikron bermasa terlalu kecil, sehingga tidak
hinggap di permukaan alveoli atau selaput lendir karena gerak brown, debu
ini bergerak keluar masuk alveoli (Suma’mur, 2009).
Menurut Suma’mur (2009) terdapat beberapa mekanisme mengenai
sebab hinggap dan tertimbunnya debu dalam paru:
a. Inersia atau kelembaban dari debu yang bergerak
Pada waktu udara membelok ketika melalui jalan pernapasan
yang tidak lurus, partikel debu yang bermassa cukup besar tidak dapat
membelok mengikuti aliran udara tetapi terus lurus dan akhirnya
menumbuk selaput lendir dan hinggap di sana.
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b. Sedimentasi atau pengendapan
Pada bronki dan bronkioli kecepatan udara pernapasan sangat
kurang, sehingga gaya tarik bumi dapat bekerja terhadap partikel debu
dan mengendapkannya.

c. Gerak brown
Gerak brown terutama untuk partikel yang berukuran sekitar atau
kurang dari 0,1 mikron. Partikel tersebut membentur permukaan alveoli
dan tertimbun di sana.
Menurut Suma’mur (2009), penimbunan debu dalam paru
mempunyai pengaruh:
a. Fibrosis paru mineral
Fibrosis paru dapat berwujud nodulasi dan difus (fibrosis ringan)
berupa tidak elastisnya jaringan paru.
b. Fibrosis paru ekstensi
Fibrosis paru ekstensif berupa nodulus ekstensif dan fibrosis paru
yang jelas.
c. Peradangan dan perlukaan
Fibrosis pada paru-paru merangsang terjadinya peradangan atau
perlukaan pada saluran pernafasan.
d. Keracunan sistemis
Absorbsi aerosol berakibat timbulnya reaksi toksis patologis.
e. Alergi
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Pembengkakan membran dapat meningkatkan secret (lendir) di
hidung, nafas berat, dan kapasitas vital menurun.
f. Reaksi demam
Reaksi demam merupakan kompensasi tubuh terhadap proses
peradangan.
6. Gangguan Fungsi Paru
a. Pengertian
Gangguan fungsi paru adalah penyakit yang dialami oleh paruparu yang disebabkan oleh berbagai sebab, misalnya virus, bakteri, debu
maupun partikel lainnya. Penyakit pernafasan yang diklasifikasikan
karena uji spirometri ada dua macam yaitu penyakit yang menyebabkan
gangguan ventilasi obstruksi dan yang menyebabkan gangguan ventilasi
restriktif (Guyton dan Hall, 1997).
b. Macam Gangguan Fungsi Paru
Menurut Yunus (1997), gangguan fungsi paru ada tiga yaitu:
1) Gangguan paru obstruktif
Penurunan kapasitas paru yang diakibatkan oleh penimbunan
debu sehingga menyebabkan penurunan dan penyumbatan saluran
pernafasan.
2) Gangguan paru restriktif
Penyempitan saluran paru yang diakibatkan oleh bahan yang
bersifat alergi seperti debu, spora, jamur yang mengganggu saluran
pernafasan dan kerusakan jaringan paru-paru.
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3) Gangguan paru mixed
Kombinasi dari penyakit pernafasan obstruktif dan restriktif.
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gangguan Fungsi Paru
1) Masa kerja
Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja dari
pertama mulai masuk hingga sekarang masih bekerja. Masa kerja
dapat diartikan sebagai sepenggalan waktu yang agak lama dimana
seseorang tenaga kerja masuk dalam satu wilayah tempat usaha
sampai batas waktu tertentu (Suma’mur, 2009).
Menurut teori dari Sugeng, dkk (2003), yaitu ketentuan
waktu kerja yang wajib dilaksanakan adalah pada 7 jam sehari atau
40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Sedangkan 8
jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.
Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan tersebut
biasanya tidak disertai efisiensi yang tinggi, bahkan biasanya terlihat
penurunan produktivitas serta kecenderungan untuk timbulnya
kelelahan, penyakit dan kecelakaan. Semakin lama seseorang dalam
bekerja maka semakin banyak dia telah terpapar bahaya yang
ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut (Suma’mur, 2009).
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh, wajib
memberikan istirahat atau cuti . Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari
kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dam seminggu,
dan untuk waktu lembur paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam
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dalam seminggu (Sugeng, 2003).
Masa kerja merupakan faktor resiko terjadinya gangguan
fungsi paru pada tenaga kerja, tenaga kerja dengan masa kerja > 5
tahun berpotensi mengalami gangguan fungsi paru yang lebih besar
dibandingkan tenaga kerja yang bekerja < 5 tahun (Anderson, 1989).
2) Usia
Tenaga kerja yang terpapar debu kayu secara kontinyu pada
usia 15-25 tahun akan terjadi penurunan kemampuan kerja, usia 25-35
tahun timbul batuk produktif dan penurunan VEP1 ( volume ekspirasi
paksa 1 detik), usia 45-55 tahun terjadi sesak dan hipoksemia, usia
55-65 tahun terjadi cor pulmonal sampai kegagalan pernapasan dan
kematian (Suma’mur, 2009).
Usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya
umur, semakin tua usia seseorang maka semakin besar kemungkinan
terjadi penurunan fungsi paru (Joko, 2001). Menurut Sugeng (2003),
Usia produktif seseorang yaitu 18-40 tahun. Kebutuhan zat tenaga
terus meningkat sampai akhirnya menurun setelah usia 40 tahun
berkurangnya

kebutuhan

tenaga

tersebut

dikarenakan

telah

menurunnya kekuatan fisik.
Dalam keadaan normal, usia juga mempengaruhi frekuensi
pernapasan dan kapasitas paru. Frekuensi pernapasan pada orang
dewasa antara 16-18 kali permenit, pada anak-anak sekitar 24 kali
permenit. Walaupun pada orang dewasa frekuensi pernapasan lebih
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kecil dibanding dengan anak dan bayi. Dalam kondisi tertentu hal ini
tersebut akan berubah misalnya akibat dari suatu penyakit, pernapasan
bisa bertambah cepat dan sebaliknya (Syaifudin, 1997).
3) Jenis kelamin
Jenis kelamin mempunyai kapasitas paru yang berbeda.
Volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil
daripada pria (Guyton dan Hall,1997). Dan menurut Tambayong
(2001), kapasitas vital paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8
liter dan wanita dewasa 3,1 liter.
4) Riwayat penyakit
Kapasitas vital paru akan berkurang pada penyakit paru-paru,
jantung (yang menimbulkan kongesti paru-paru) dan kelemahan otot
paru (Guyton dan Hall, 1997).
5) Kebiasaan merokok
Tenaga kerja yang perokok dan berada di lingkungan yang
berdebu maka cenderung mengalami gangguan saluran pernapasan
dibanding tenaga kerja yang berada di lingkungan yang sama tetapi
tidak perokok (Dhaise dkk, 1997).

7. Penyakit Paru Akibat Kerja
Penyakit paru akibat kerja adalah penyakit paru yang diderita oleh
tenaga kerja yang disebabkan oleh pekerjaannya atau oleh faktor-faktor
lingkungan kerja (Suma’mur, 2009). Menurut Suma’mur (2009), beberapa
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jenis penyakit paru akibat kerja beserta faktor-faktor penyebabnya antara
lain:
a. Pneumokoniosis, yang disebabkan oleh tertimbunnya debu mineral
dalam paru.
b. Penyakit-penyakit paru dan saluran napas atau bronchopulmoner yang
disebabkan oleh debu logam keras.
c. Penyakit-penyakit paru dan saluran pernapasan atau bronchopulmoner
yang disebabkan oleh debu kapas, valas, henep dan sisal (byssinosis).
d. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab-penyebab sensitasi
dan zat-zat perangsang yang dikenal dan berada dalam proses pekerjaan.
e. Alveolitis allergis dengan penyebab faktor dari luar sebagai akibat
penghirupan debu-debu organik.
f. Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh debu asbes.

8. Pneumokoniosis
Salah satu penyakit akibat kerja adalah pneumoconiosis. Pengertian
dari pneumokoniosis adalah segolongan penyakit yang disebabkan oleh
penimbunan debu dalam paru-paru. Terjadinya pneumokoniosis yaitu pada
saat menghirup napas, udara yang mengandung debu masuk ke dalam paruparu (Siswanto, 1991).
Cara mendiagnosis pneumokoniosis sulit, oleh karena banyak
macam-macam debu yang terhirup. Semakin lama tenaga kerja terpapar
debu maka makin banyak debu yang tertimbun dalam paru-paru sebagai
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hasil penghirupan sehari-hari. Gejala klinis pneumokoniosis adalah batukbatuk, sesak napas, kelelahan umum, susut berat badan, banyak dahak dan
lain-lain (Suma’mur, 2009).
Menurut Siswanto (1991) cara mendiagnosis pneumokoniosis
ditegakkan dengan:
a. Mengetahui riwayat penyakit dan pekerjaan
b. Pemeriksaan ruang kerja dengan pengujian kadar debu lingkungan kerja.
c. Pemeriksaan fisik tenaga kerja.
d. Pemeriksaan fungsi paru dengan spirometer.
e. Pemeriksaan paru dengan rontgen.
f. Pemeriksaan hubungan bekerja dan tidak bekerja dengan gejala penyakit.
Menurut Soejarsono (1994), cara pencegahan

pneumokoniosis

dapat dilakukan dengan:
a. Pemeriksaan tenaga kerja, meliputi:
1) Pemeriksaan sebelum kerja/awal.
2) Pemeriksaan berkala.
3) Pemeriksaan khusus.
b. Penyuluhan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada tenaga
kerja.
c. Sistem ventilasi yang baik.
d. Pemakaian alat pelindung diri yang baik berupa masker yang sesuai.
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B. Kerangka Pemikiran

Proses Produksi dan
Mesin

Tempat Pengamplasan
Kayu

Kadar Debu Kayu

Tempat Pengepakan

Konsentrasi Debu

Pengendapan debu
di Paru-paru

Gangguan Fungsi
Paru

Faktor Internal:
Usia
Jenis Kelamin
Masa Kerja
Riwayat Penyakit

C. Hipotesis

Faktor Eksternal:
Olah Raga
Pemakaian Masker
Status Gizi
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Ada Pengaruh Paparan Debu Kayu terhadap Gangguan Fungsi Paru
Tenaga Kerja di CV. Gion & Rahayu di Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa
Tengah.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian observasional analitik yaitu
penelitian yang menjelaskan adanya pengaruh antara variabel-variabel melalui
pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sumadi, 1989).
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode cross sectional
karena variabel bebas dan terikat yang terjadi pada objek penelitian diukur
atau dikumpulkan dalam kurun waktu yang bersamaan dan dilakukan pada
situasi saat yang sama (Soekidjo, 2005).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
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Dalam

penelitian

ini

lokasi

yang

digunakan

adalah

bagian

pengamplasan dan bagian pengepakan di CV. Gion & Rahayu Kartasura pada
bulan April 2010.

C. Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti
(Soekidjo, 2005). Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah tenaga
kerja di CV. Gion & Rahayu Kartasura, dikhususkan pada bagian
pengamplasan dan pengepakan yang berjumlah 75 orang.
D. Teknik Pengambilan Sampel
Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan
obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo,
2005).Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
sampling, yang merupakan teknik sampling non random. Purposive sampling
yaitu pencuplikan populasi yang bertujuan untuk mendapatkan subjek-subjek
yang memiliki karakteristik tertentu (kriteria inklusi) sehingga dapat dianalisis
dengan valid (Bhisma, 2006).
Yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah yang
memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Jenis kelamin : Perempuan
2. Usia

: 25-35 tahun.

3. Masa kerja

: > 5 tahun.

4. Tidak merokok.
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5. Tidak mempunyai kelainan paru atau penyakit paru.
Dalam penelitian ini diperoleh 34 orang tenaga kerja yang memenuhi
kriteria tersebut di atas. Kelompok yang terpapar debu di atas NAB sebanyak
19 orang dan kelompok yang terpapar debu di bawah NAB sebanyak 15 orang.

E. Identifikasi Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas
Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau
berubahnya variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah debu kayu.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini
adalah gangguan fungsi paru.
3. Variabel Pengganggu
Variabel pengganggu adalah variabel yang mempengaruhi hubungan
antara variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel pengganggu dalam penelitian ini ada dua, yaitu :
a. Variabel pengganggu terkendali : jenis kelamin, usia, riwayat penyakit
paru, masa kerja.
b. Variabel pengganggu tidak terkendali : kebiasaan olah raga, status gizi,
pemakaian masker.

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian
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1. Debu kayu
Debu kayu adalah debu yang dihasilkan oleh proses produksi
pengolahan kayu. Dalam penelitian ini yang diukur adalah kadarnya di
udara ruangan kerja.
Alat ukur

: high volume dust sampler(HVS)

Satuan

: mg/m3 udara

Hasil

: di atas NAB dan di bawah NAB

Hasil pengukuran debu kayu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu di
atas NAB dan di bawah NAB. NAB berdasarkan SE Menakertrans No. SE01/MEN/1997 tentang NAB faktor kimia di udara lingkungan kerja,
sebesar 1 mg/m3 udara.
Skala pengukuran

: Nominal.

2. Fungsi Paru
Fungsi paru adalah alat pertukaran oksigen dan karbondioksida.
Alat ukur

: Spirometer.

Skala pengukuran

: Ordinal.

Hasil pengukuran digolongkan dalam 2 kategori, yaitu:
a. Normal, jika % FVC 80 / lebih dan % FEV1 70 / lebih.
b. Tidak normal, dibagi menjadi 3 :
1) Restriktif, jika % FVC 80 / kurang dan % FEV1 70 / lebih.
2) Obstruksi, jika % FVC 80 / lebih dan % FEV1 70 / kurang.
3) Kombinasi, jika % FVC 80 / kurang dan % FEV1 70 / kurang.
3. Usia
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Usia adalah waktu yang dihitung berdasarkan tahun kelahiran,
hingga saat penelitian dilakukan. Usia dihitung dalam tahun. Data yang
diperoleh dengan cara pengisian kuesioner penjaringan sampel dan identitas
diri tenaga kerja. Usia tenaga kerja yang diteliti yaitu antara 25-35 tahun.
4. Masa Kerja
Masa kerja adalah waktu tenaga kerja tersebut mulai bekerja pada
perusahaan itu sampai sekarang. Masa kerja dapat diketahui dari pengakuan
tenaga kerja.

5. Penyakit Paru
Penyakit paru adalah semua jenis penyakit yang mengganggu paruparu tenaga kerja sehingga fungsi paru-paru mengalami gangguan. Untuk
mengetahui tenaga kerja mengidap penyakit paru-paru atau tidak yaitu dari
pengakuan tenaga kerja itu sendiri.

G. Desain Penelitian
Populasi
Purposive
sampling
Subjek

Terpapar debu
di atas NAB

Terpapar debu
di bawah NAB
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Mengalami
gangguan fungsi
paru (X1)

Tidak mengalami
gangguan fungsi
paru (X2)

Tidak mengalami
gangguan fungsi
paru (X3)

Mengalami
gangguan fungsi
paru (X4)

Chi Square

Keterangan :
X1

: Subjek yang mengalami gangguan fungsi paru (terpapar debu kayu di
atas NAB).

X2

: Subjek yang tidak mengalami gangguan fungsi paru (terpapar debu
kayu di atas NAB).

X3

: Subjek yang tidak mengalami gangguan fungsi paru (terpapar debu
kayu di bawah NAB).

X4

: Subjek yang mengalami gangguan fungsi paru (terpapar debu kayu di
bawah NAB).

H. Instrumen Penelitian
Instrumen

penelitian

adalah

alat-alat

yang

digunakan

untuk

pengumpulan data (Soekidjo, 2005). Instrumen dalam penelitian ini adalah:

66

High Volume Dust Sampler , yaitu alat untuk mengukur kadar debu di tempat
kerja.
Spirometer
Spirometer
gangguan

dapat

digunakan

untuk

mengetahui

adanya

faal pernafasan. Dalam penelitian ini digunakan Spirometer

Mera EV.
Kuesioner
Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik,
sudah matang, dimana subjek (dalam hal angket) dan interviewer (dalam
hal wawancara) tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan
tanda-tanda tertentu (Soekidjo, 2005).
Kuesioner dalam penelitian ini diberi daftar pertanyaan tentang
nama, alamat, jenis kelamin, umur.

I. Cara Kerja
1. Cara pengukuran debu kayu di tempat kerja adalah sebagai berikut:
a. Filter disimpan dalam eksikator selama 24 jam, kemudian ditimbang
dengan menggunakan timbangan analitik dan dicatat beratnya.
b. Filter dimasukkan dalam High Volume Air Sampler (HVS), alat
dihidupkan.
c. Pengukuran dilakukan selama 30 menit.
d. Setelah 30 menit, filter diambil kemudian ditimbang pada timbangan
analitik lagi.
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2. Cara pengukuran fungsi paru tenaga kerja adalah sebagai berikut:
a. Mengukur kapasitas vital paru-paru adalah:
1) Tombol VC ditekan (lampu menyala) dan tombol start/stop juga
ditekan (lampu menyala). Selanjutnya ditunggu hingga pada layar
muncul Breathe Quiet.
2) Subjek

mengambil

napas

semaksimal

mungkin,

kemudian

menghembuskan napas semaksimal mungkin melalui mouth piece
secara perlahan-lahan.
3) Tombol curve ditekan, maka data akan muncul pada layar.

b. Mengukur kapasitas vital dipaksakan (Forced Vital Capacity) adalah:
1) Tombol FVC ditekan (lampu menyala) dan tombol start/stop juga
ditekan (lampu menyala). Selanjutnya ditunggu hingga pada layar
muncul Expire Fully.
2) Subjek

mengambil

napas

semaksimal

mungkin,

kemudian

menghembuskan napas semaksimal mungkin melalui mouth piece
secepat-cepatnya.
3) Tombol curve ditekan, maka data akan muncul pada layar.

J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah sesuai
dengan tujuan dan kerangka konsep penelitian. Setelah data terkumpul,
kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui
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tahap-tahap sebagai berikut:
1. Editing
Yaitu memeriksa kelengkapan data yang diperoleh melalui
kuesioner.
2. Koding
Yaitu memberi kode masing-masing jawaban untuk mempermudah
pengolahan data.
3. Tabulasi
Yaitu mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian,
kemudian dimasukkan dalam tabel yang sudah disiapkan.
4. Data
Yaitu proses pemindahan data kedalam media komputer.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:
1. Analisa Univariat
Yaitu analisa yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil
penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi
dan persentase dari tiap variabel.
2. Analisa Bivariat
Analisis bivariat ini merupakan analisis hasil dari variabel yang
diteliti (variabel bebas), yang diduga mempunyai hubungan dengan variabel
terikat.
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Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan uji statistik chi
square test dengan menggunakan program komputer SPSS versi 10.0, dengan
interpretasi hasil sebagai berikut :
1. Jika p value  0,01 maka hasil uji dinyatakan sangat signifikan.
2. Jika p value > 0,01 tetapi  0,05 maka hasil uji dinyatakan signifikan.
3. Jika p value > 0,05 maka hasil uji dinyatakan tidak signifikan (Handoko,
2008).

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Analisa Univariat
Hasil

analisa

univariat

berupa karakteristik subjek berdasarkan

kelompok usia, masa kerja, jenis kelamin dan riwayat penyakit.
1. Usia
Penelitian mengenai pengaruh paparan debu kayu terhadap
gangguan fungsi paru menggunakan 34 subjek pada pekerja bagian
pengamplasan dan pengepakan di CV. Gion & Rahayu, Kec. Kartasura,
Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dengan karakteristik subjek mengenai usia
yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Data Distribusi Berdasarkan Usia Tenaga Kerja di Bagian
Pengamplasan dan Bagian Pengepakan
Umur
Bagian Pengamplasan
Bagian Pengepakan
(Tahun) Frekuensi Prosentase (%) Frekuensi Prosentase (%)
25-30
10
52,63
8
53,33
31-35
9
47,37
7
46,67
100
15
100
Jumlah 19
(Sumber: Data Primer, 27April 2010)
Berdasarkan kategori usia di atas, frekuensi terbanyak pada bagian
pengamplasan terdapat pada golongan usia 25-30 tahun yaitu sebanyak 10,
dengan prosentase 52,63% dan pada usia 31-35 tahun yaitu sebanyak 9
subjek dengan prosentase 47,37 %, sedangkan pada bagian pengepakan
frekuensi terbanyak juga terdapat pada usia 25-30 tahun yaitu sebanyak 8
subjek dengan prsontase 53,33% dan pada usia 31-35 sebanyak 7 subjek
34
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dengan prosentase 46,67% .
2. Masa Kerja
Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja dari pertama
mulai masuk hingga sekarang masih bekerja, penghitungan masa kerja
dilakukan pada semua subjek penelitian yang bekerja di bagian
pengamplasan dan bagian pengepakan, dihitung mulai dia bekerja sampai
penelitian ini berlangsung. Masa Kerja dikategorikan menjadi dua yaitu,
lama bekerja 5-10 tahun dan lama bekerja 11-15 tahun.
Berdasarkan penelitian, didapatkan kondisi masa kerja subjek seperti
terlihat pada tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Data Distribusi Berdasarkan Masa Kerja di Bagian Pengamplasan
dan di Bagian Pengepakan
Masa
Bagian Pengamplasan
Bagian Pengepakan
Kerja (Th) Frekuensi
Prosentase (%) Frekuensi Prosentase (%)
5-10
11
57,89
7
46,67
11-15
8
42,11
8
53,33
Jumlah
19
100
15
100
(Sumber : Data Primer, 27 April 2010)
Pada tabel 2 di atas dapat terlihat bahwa frekuensi masa kerja subjek
bagian pengamplasan paling banyak pada masa kerja 5-10 tahun yaitu
sebanyak 11 subjek, dengan prosentase 57,89% dan pada masa kerja 11-15
tahun sebanyak 8 subjek dengan prosentase 42,11%. Sedangkan pada
bagian pengepakan masa kerja paling banyak pada masa kerja 11-15 tahun
yaitu sebanyak 8 subjek , dengan prosentase 53,33% dan pada masa kerja
5-10 tahun terdapat 7 subjek dengan prosentase 46,67%.

3. Jenis Kelamin
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Volume dan kapasitas paru pada setiap jenis kelamin berbeda-beda,
dimana volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20-25%
lebih kecil dari pada pria (Guyton, 1997:605). Sehingga dengan volume dan
kapasitas paru yang lebih kecil dari pria, maka wanita lebih rentan terkena
gangguan kapasitas vital paru.
Jenis kelamin subjek pada penelitian ini dikendalikan dengan
memilih subjek dengan jenis kelamin wanita. Dari 34 subjek semuanya
(100%) berjenis kelamin wanita.
4. Riwayat Penyakit
Riwayat penyakit mempunyai pengaruh terhadap kesehatan
pekerja, apabila seorang pekerja telah memiliki riwayat penyakit maka
dia akan lebih mudah terpapar debu dari efek pekerjaannya. Fungsi paru
akan terganggu pada penyakit paru-paru, jantung (yang menimbulkan
kongesti paru-paru) dan kelemahan otot paru (Guyton, 1997). Riwayat
penyakit paru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesak nafas
(asma) sebelum bekerja pada bagian pengepakan dan pengamplasan.
Riwayat penyakit dalam penelitian ini dikendalikan dengan memilih
subjek yang tidak mempunyai riwayat penyakit paru. Dari 34 subjek
semuanya (100%) tidak mempunyai riwayat penyakit paru.

B. Analisa Bivariat
1. Kadar Debu
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Penilaian terhadap lingkungan kerja dilakukan dengan pengukuran
kadar debu. Pengukuran kadar debu dilakukan di bagian pengamplasan dan
bagian pengepakan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat High
Volume Dust Sampler (HVS). Tabel 3 berikut menyajikan hasil pengukuran
kadar debu pada bagian pengamplasan dan pengepakan.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Kadar Debu
Lokasi
Rata-rata Kadar Debu
Pengamplasan
1,46 mg/m3
Pengepakan
0,58 mg/m3
(Sumber : Data Primer, 27 April 2010)

Keterangan
> NAB
< NAB

2. Fungsi Paru
Tenaga kerja yang bekerja pada tempat yang berdebu beresiko
mengalami penurunan fungsi paru, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan
kapasitas vital paru. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui jumlah
udara terbesar yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah inspirasi
maksimal, pemeriksaan di sini menggunakan alat Spirometer Mera EV.
Pengukuran fungsi paru dilakukan di dua bagian yaitu pada bagian
pengamplasan dan bagian pengepakan. Sebelum dilakukan pengukuran,
subjek yang terpilih tidak mempunyai atau menderita kelainan paru.
Pengukuran fungsi paru dilakukan pada saat tenaga kerja selesai bekerja.
Tabel 4 berikut menyajikan hasil fungsi paru tenaga kerja di kedua bagian
tersebut.

Tabel 4. Data Distribusi Fungsi Paru
Karakteristik Bagian Pengamplasan
Fungsi Paru
Frekuensi
Prosentase
(%)

Bagian Pengepakan
Frekuensi
Prosentase
(%)
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Normal
3
15,79
Restriktif
14
73,68
Mixed
2
10,53
(Sumber : Data Primer, 27 April 2010)

10
3
2

66,67
20
13,33

3. Analisa Data Kadar Debu dan Fungsi Paru
Analisa data paparan debu terhadap gangguan fungsi paru dapat
dilihat pada tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5. Data Distribusi Kadar Debu dan Fungsi Paru
Kadar
Debu
< NAB
> NAB

GangguFungsi Paru
Normal
Restriktif
Frekuensi
% Frekuensi
%
10 66,67
3
20
3 15,79
14 73,68

Mixed
Frekuensi
%
2 13,33
2 10,53

(Sumber : Data Primer, 27 April 2010)
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 15 subjek yang
bekerja di bagian pengepakan, ada sebanyak 10 (66,67%) subjek yang
memiliki fungsi paru normal, 3 (20%) subjek mengalami gangguan fungsi
paru restriktif dan 2 (13,33%) mengalami gangguan fungsi paru mixed.
Sedangkan 19 subjek yang bekerja di bagian pengamplasan, ada sebanyak 3
(15,79%) subjek yang memiliki fungsi paru normal, 14 (73,68%) subjek
mengalami gangguan fungsi paru restriktif dan 2 (10,53%) mengalami
gangguan fungsi paru mixed.
C. Analisa Uji Statistik
Dari hasil pengujian statistik untuk Pengaruh Paparan Debu Kayu
terhadap Gangguan Fungsi Paru Tenaga Kerja di CV. Gion & Rahayu Kec.
Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah maka didapatkan hasil uji X2
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=10,562, p = 0,005. Oleh karena nilai p ≤ 0,01, maka dinyatakan sangat
signifikan. Berarti ada pengaruh paparan debu terhadap gangguan fungsi paru.

BAB V
PEMBAHASAN

A. Analisa Univariat
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari hasil analisis univariat
tenaga kerja yang meliputi:
1. Usia
Usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur,
semakin tua usia seseorang maka semakin besar kemungkinan terjadi
penurunan fungsi paru (Joko, 2001). Usia produktif seseorang yaitu 18-40
tahun (Sugeng, 2003). Dan makin tua usia seseorang maka mempunyai
konsekuensi semakin banyak debu yang masuk dan ditimbun dalam paru
sebagai akibat penghirupan sehari-hari (Suma’mur, 2009). Penelitian ini
mengambil subjek dengan usia antara 25-35 tahun hal ini dimaksudkan
karena pada usia tersebut termasuk dalam usia produktif sehingga
kemungkinan kecil mengalami penurunan fungsi paru.
2. Masa Kerja
Masa kerja seorang pekerja menentukan faktor resiko terpapar
bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja. Suma’mur (1996)
menyatakan bahwa, semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak
pekerja terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja. Oleh
karena itu, tenaga kerja di CV. Gion & Rahayu, Kec. Kartasura, Kab.
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Sukoharjo, Jawa Tengah mempunyai faktor resiko terpapar bahaya yang
ditimbulkan oleh lingkungan kerja yang banyak mengandung debu.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, semakin lama
seseorang bekerja pada bagian berdebu

maka semakin lama pekerja

terpapar debu yang dapat menyebabkan gangguan fungsi paru. Masa kerja
juga berdampak positif dan negatif pada kinerja pekerja. Dampak positifnya
adalah seorang tenaga kerja akan semakin terbiasa dengan pekerjaannya,
sehingga dia akan lebih cepat menyalesaikan pekerjaannya dengan baik.
Sedangkan dampak negatifnya adalah karena melakukan pekerjaan yang
sama berulang-ulang, maka kemungkinan akan timbul kejenuhan.
3. Riwayat Penyakit
Dari seluruh subjek dipilih yang tidak mempunyai riwayat penyakit
pernapasan. Karena seseorang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan
akan lebih sensitif terhadap debu. Dan hal ini dapat mempengaruhi fungsi
paru.

D. Analisa Bivariat
Secara teoritis bahwa berbagai faktor berpengaruh terhadap timbulnya
penyakit atau gangguan pada saluran nafas akibat debu. Faktor tersebut
meliputi : ukuran partikel, bentuk, konsentrasi, daya larut, sifat kimiawi dan
lama paparan debu. Sehingga semakin besar kadar debu yang terpapar oleh
subjek, kemungkinan menimbulkan gangguan fungsi paru akan semakin besar
(Wisnu, 2001).
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Dari hasil analisis antara paparan debu kayu dengan gangguan fungsi
paru menggunakan uji chi square didapat nilai p value 0,005. Maka p value ≤
0,01 maka hasil uji dinyatakan sangat signifikan. Hal ini berarti ada pengaruh
antara paparan debu kayu dengan gangguan fungsi paru di CV. Gion &
Rahayu di Kec.Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
Terdapat beberapa faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan dan
dapat mempengaruhi gangguan fungsi paru yaitu pemakaian masker, status
gizi dan kebiasaan olah raga. Akan tetapi hal ini mempunyai pengaruh yang
kecil terhadap gangguan fungsi paru.
Debu yang masuk alveoli dapat menyebabkan pengerasan pada
jaringan yang kemudian terjadi restriktif (17 subjek). Bila 10% alveoli
mengeras, akibatnya akan mengurangi aktivitas dalam menampung udara dan
dapat menyebabkan penurunan kemampuan dalam mengangkat oksigen yang
disebut penurunan kapasitas vital paru (Suma’mur, 2009).
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wenang
dkk (2006), hasilnya juga menunjukkan adanya hubungan antara paparan debu
kayu dan gangguan fungsi paru pada Pekerja Industri Mebel di PT. Alis Jaya
Ciptatama, Jepara.

E. Hambatan dan Kelemahan Penelitian
Penelitian mengenai pengaruh paparan debu kayu terhadap ganggguan
fungsi paru pada tenaga kerja di CV. Gion & Rahayu di Kec. Kartasura,
Kab.Sukoharjo, Jawa Tengah ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan
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kelemahan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional
sehingga hanya menggambarkan keadaan waktu dilaksanakannya penelitian
karena data diambil hanya pada satu saat.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan :
1. Gangguan fungsi paru pada tenaga kerja terpapar debu melebihi NAB
lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja yang terpapar debu di
bawah NAB.
2. Faktor usia, masa kerja, tidak memberikan pengaruh terhadap kedua
kelompok tersebut karena variabel penggangu tersebut masih dapat
dikendalikan.
3. Hasil uji statistik dengan uji Chi Square didapat nilai p value 0,005, maka
p value ≤ 0,01 yang artinya sangat signifikan. Sehingga berarti ada
pengaruh paparan debu kayu terhadap gangguan fungsi paru.
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B. Saran
1. Sebaiknya di bagian pengamplasan yang memiliki kadar debu di atas NAB
di tambahkan ventilasi untuk mengurangi paparan debu, sehingga tidak
mengganggu kesehatan tenaga kerja.
2. Sebaiknya diadakan pemeriksaan berkala terhadap tenaga kerja yang
bekerja lebih dari 5 tahun untuk mengetahui kesehatan dari tenaga kerja,
dan bahaya penyakit akibat kerja dapat dihindari.
3. Untuk pengusaha diharapkan menyediakan masker yang memenuhi
standar sehingga memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada
tenaga kerja.
4. Karena lantai perusahaan sudah diplester, sebaiknya di perusahaan
menggunakan metode basah yaitu lantai disiram dengan air supaya debu
tidak terlalu banyak beterbangan di udara.
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