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ABSTRAK 

Aninda Istika Miftasari 
Hubungan Antara Kadar Debu dan Pemakaian Masker dengan Kapasitas vital 
Paru Pada Pekerja Bagian Pengamplasan UD. Putra Kusuma Jati di Kelurahan 
Jepon Kabupaten Blora Tahun 2011,  
xiii + 51 halaman +  10 tabel + 8 gambar + 12 lampiran 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dari hasil survey pendahuluan 
pada 20 pekerja, 65% tidak mau menggunakan masker dengan alasan mengganggu 
pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kadar 
debu dan pemakaian masker dengan kapasitas vital paru pada pekerja bagian 
pengamplasan UD. Putra Kusuma Jati di Kelurahan Jepon Kabupaten Blora Tahun 
2011. 

Jenis Penelitian ini adalah Explanatory Research. Metode yang digunakan 
adalah metode Survey dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah pekerja pengrajin bagian pengamplasanUD.Putra Kusuma Jati sebanyak 30 
orang. Sampel yang diambil berjumlah 22 orang, berdasarkan kriteria yaitu: usia 
produktif 18-56 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan tidak mempunyai riwayat 
penyakit paru. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
spirometer hutchinson dan dust sampler. Data primer diperoleh melalui observasi 
pemakaian masker, serta pengukuran kapasitas vital paru dan kadar debu. Data yang 
diperoleh dari penelitian ini, diolah dengan menggunakan statistik uji fisher exact 
table. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ada hubungan bermakna 
antara kadar debu dengan  kapasitas vital paru (p= 0,008), dan antara pemakaian 
masker dengan  kapasitas vital paru (p= 0,011). Berdasarkan hasil penelitian, saran 
yang dianjurkan adalah memakai masker saat bekerja mengurangi paparan debu para 
pekerja. 

 
 

Kata Kunci: Kapasitas Vital Paru, Pekerja UD. Putra Kusuma Jati. 
Kepustakaan: 18 (1996 – 2008) 
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ABSTRACT 

Aninda Istika Miftasari. 
Relationship Between the Dust Levels and Use of  Masks with Lung Vital 
Capacity of the Section Labour Sanding of UD.Putra Kusuma Jati  in  Jepon 
Village District Blora of 2011, 2012, 
xiii + 51 page + 10 tables + 8 figures + 12 attachments 

The problems in this study were from a preliminary survey on 20 workers, 
65% did not want to use a mask with a reason to interfere with work. The purpose of 
this study was to determine the relationship between dust levels and the use of mask 
with lung vital capacity pf the section labour sanding of UD. Putra Kusuma Jati in 
Jepon village district Blora of 2011. 

This type of study is Explanatory Research. The method used is the Survey 
method by the approach of the Cross Sectional. The population in this study were the 
workers craftsman sanding the UD. Putra Kusuma Jati as many as 30 people. 

Samples are taken totaling 22 people, according to the criteria are: age 18-
56 years, male sex, and no history of pulmonary disease.The research instrument 
used in this study is the Hutchinson spirometer and dust sampler. Primary data 
obtained through use of a mask observation, and measurement of vital lung capacity 
and levels of dust.  

Data obtained from this study, prepared by using the Fisher exact test 
statistics table. Based on the results obtained that there is a significant relationship 
between levels of dust in lung vital capacity (p = 0.008), and the use of a mask with 
lung vital capacity (p = 0.011). Based on the findings, suggestions are recommended 
to wear a mask while working to reduce dust exposure to workers.  
 
 
Keywords: vital lung capacity,  levels of dust.  
References: 18 (1996 - 2008) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang  

Setiap tenaga kerja harus memperoleh perlindungan diri dari berbagai 

persoalan di sekitar tempat kerjanya dan hal-hal yang dapat menimpa dirinya atau 

mengganggu dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Perlindungan tenaga kerja ini 

bertujuan agar para pekerja dapat melakukan tugas sehari-hari dengan rasa aman 

sehingga beban tugas yang diterimanya dapat diselesaikan dengan baik. Upaya 

perlindungan tenaga kerja perlu ditingkatkan melalui beberapa langkah yaitu 

perbaikan kondisi kerja termasuk kesehatan, keselamatan kerja, dan  lingkungan 

kerja. (Picket, George, 2009) 

Tujuan kesehatan kerja adalah sarana untuk meningkatkan produktivitas kerja 

melalui peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja. Langkah yang di ambil 

mencakup pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pembinaan lingkungan 

kerja yang memenuhi syarat kesehatan, penyelenggaraan upaya kesehatan tenaga 

kerja dan pengaturan syarat-syarat kesehatan bagi tenaga kerja. 

Pekerja industri mebel kayu mempunyai resiko yang sangat besar untuk 

penimbunan debu pada saluran pernafasan. Proses produksi mebel kayu meliputi 

beberapa tahap yaitu proses penggergajian kayu, penyiapan bahan baku, penyiapan 

komponen, perakitan dan pembentukan, dan proses akhir pengamplasan dan 

pengepakan. Dalam tahapan produksi yang paling banyak menghasilkan debu adalah 

pada tahapan pengamplasan. Jenis debu yang dihasilkan yaitu debu kayu yang 

termasuk dalam debu padat atau solid. Diantara gangguan kesehatan akibat 
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lingkungan kerja, debu merupakan salah satu sumber gangguan yang tak dapat di 

abaikan. Dalam kondisi tertentu, debu merupakan bahaya yang dapat menyebabkan 

pengurangan kenyamanan kerja, gangguan penglihatan, gangguan fungsi faal paru, 

bahkan dapat menimbulkan keracunan umum. Debu juga dapat menyebabkan 

kerusakan paru dan fibrosis bila terinhalasi selama bekerja dan terus menerus. Bila 

alveoli mengeras akibatnya mengurangi elastisitas dalam menampung volume udara 

sehingga kemampuan mengikat oksigen menurun (Depkes RI, 2003:45) 

Seiring pertambahan umur, kapasitas paru-paru akan menurun. Kapasitas 

paru orang berumur 30 tahun ke atas rata-rata 3.000 ml sampai 3.500 ml, dan pada 

mereka yang berusia 50-an tentu kurang dari 3.000 ml. Kapasitas paru-paru yang 

sehat pada laki-laki dewasa bisa mencapai 4.500 ml sampai 5.000 ml atau 4,5 sampai 

5 liter udara. Sementara itu, pada perempuan, kemampuannya sekitar 3 hingga 4 liter 

(Tjandra Yoga Aditama, Kompas.co.id:2005). 

Ukuran partikel debu diantaranya 5-10 mikron akan ditahan oleh jalan 

pernasafan bagian atas, sedangkan yang berukuran 3-5 mikron ditahan oleh bagian 

tengah jalan pernafasan. Partikel yang besarnya di antara 1 dan 3 mikron akan 

ditempatkan langsung kepermukaan alveoli paru. Partikel yang berukuran 0,1-1 

mikron tidak begitu gampang hinggap dipermukaan alveoli, oleh karena debu ukuran 

demikian tidak mengendap. Debu yang partikelnya berukuran kurang dari 0,1 mikron 

bermassa terlalu kecil, sehingga tidak hinggap dipermukaan alveoli atau selaput 

lendir (Suma’mur P.K., 1996:126).  

Beberapa poin yang menjadi faktor risiko akan gangguan fungsi paru akibat 

debu antara lain adalah konsentrasi debu. Debu dalam lingkungan kerja akan mulai 

mengganggu kenikmatan kerja apabila telah melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) 
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yang digunakan sebagai kadar standar perbandingan. Waktu tenaga kerja yang 

bekerja di dalam perusahaan atau industri yang terpapar debu adalah selama 8 jam 

sehari dan 40 jam seminggu, maka kriteria atau standar yang dipakai adalah NAB 

yang ditetapkan menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-01/MEN/1997 

yaitu untuk debu kayu keras adalah 1 mg/mm3.  

Penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan salah satu upaya untuk 

melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau 

kecelakaan kerja. Salah satu bentuk APD untuk pengendalian terhadap debu atau 

udara yang terkontaminasi ditempat kerja yaitu alat pelindung pernafasan berupa 

masker, masker berfungsi untuk melindungi debu atau partikel yang lebih besar yang 

masuk ke dalam pernafasan, dapat berupa dari kain dengan ukuran pori-pori tertentu 

(A.M. Sugend Budiono, dkk., 2003:332).  

UD. Putra Kusuma Jati adalah salah satu pusat kerajin mebel yang terdapat di 

Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon kabupaten Blora dengan 30 orang yang berada 

dibagian pengamplasan. Pekerja mendapatkan jaminan kesehatan kerja dari 

Puskesmas Kecamatan Jepon dan DKK Kabupaten Blora dengan pengawasan dokter 

dan mantri Puskesmas serta mendapatkan penyuluhan secara kontinyu setiap 2 (dua) 

minggu sekali atau setiap saat dibutuhkan perusahaan. Penurunan kapasitas vital paru 

diambil pada penelitian ini karena pada observasi awal tanggal 25 juni 2011, 

ditemukan fakta debu kayu bertebaran saat tenaga kerja melakukan pekerjaan. Kadar 

debu diukur di bagian pengamplasan adalah 1135,2 µ/Nm3, penelitian terhadap 20 

orang pekerja bagian pengamplasan diharuskan memakai masker, tetapi 65% dari 

pekerja tidak menggunakan respirator sekali pakai yang didapat dari bantuan 

pemerintah dengan alasan mengganggu aktivitas pekerjaan. Jenis masker yang sesuai 
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dengan debu di bagian pengamplasan UD Putra Kusuma Jati yaitu respirator sekali 

pakai dan respirator separuh masker. 

Berdasarkan  dari uraian tersebut, penulis mengambil judul “Hubungan antara 

Kadar Debu dan Pemakaian Masker dengan Kapasitas Vital Paru Pada Pekerja 

Bagian Pengamplasan UD. Putra Kusuma Jati di Kelurahan Jepon Kabupaten Blora 

Tahun 2011” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dikaji adalah: 

“Adakah hubungan antara kadar debu dan pemakaian masker dengan kapasitas vital 

paru pada pekerja bagian pengamplasan UD. Putra Kusuma Jati Di Kelurahan Jepon 

Kabupaten Blora tahun 2011?” 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kadar debu 

dan pemakaian masker dengan kapasitas vital paru pada pekerja bagian 

pengamplasan UD. Putra Kusuma Jati di Kelurahan Jepon Kabupaten Blora Tahun 

2011. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Untuk Peneliti  

Menerapkan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menambah 

wawasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di sektor industri. 

1.4.2 Untuk Perusahaan 
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Dapat diperoleh gambaran mengenai kapasitas fungsi paru pekerja dan 

diharapkan bisa mendorong bagi perusahaan untuk meningkatkan keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi tenga kerja. 

1.4.3 Untuk Instansi 

Sebagai bahan dalam pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja kepada 

pengelola perusahaan. 

1.4.4 Untuk Tenaga Kerja 

Sebagai informasi mengenai pengaruh debu terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja terutama gangguan pernafasan. 

 
1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian digunakan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian ini merupakan matriks yang 

memuat tentang  judul penelitian, nama peneliti, waktu dan tempat penelitian  

(Tabel1.1). 
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun dan 
Tempat 

Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.  Hubungan 

Antara Masa 
Kerja, 
Pemakaian APD 
Pernafasan 
(Masker) Pada 
Tenaga Kerja 
Bagian 
Pengamplasan 
Dengan 
Kapasitas 
Fungsi 
Paru  
PT Ascent 
House  
Pecangaan 
Jepara 
 

Siti 
Muslikatul 
Mila 
 
 
 
 
 
 

2006 
Pecangaan 
Jepara 

Explanatory 
Research, 
survei 
dengan 
pendekatan 
crossectional  
 
 
 
 
 

Variabel 
Bebas (x) 
yaitu masa 
kerja dan 
pemakaian 
APD 
Variabel 
terikat (y) 
yaitu 
kapasitas 
fungsi paru  

Ada 
hubungan 
antara masa 
kerja 
dengan 
KVP, 
keeratan 
hubungan 
0,523 
Ada 
hubungan 
antara 
pemakaian 
APD 
dengan 
KVP, 
keeratan 
hubungan 
0,679 

  
2.  Pengaruh 

Paparan Debu 
Kayu Terhadap 
kapasitas Vital 
Paru Pekerja 
Mebel di 
Kecamatan 
Jatipuro 
Kabupaten 
Karanganyar 

Dewi 
Widiyastuti 

2005 
Semarang 

Explanatory 
research 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional 

Variabel 
bebas (X) 
yaitu debu 
kayu 
Variabel 
terikat (Y) 
yaitu kapasitas 
vital paru 

Debu kayu 
mempunyai 
pengaruh 
yang 
signifikan 
terhadap 
kapasitas 
vital paru 
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Tabel 1.2. Matriks Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu 

No. Pembeda Siti Muslikatul Mila Dewi 
Widiastuti 

Aninda Istika 
Miftasari 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 

 
 
 
 

Judul Penelitian Hubungan
Antara Masa 
Kerja, 
Pemakaian APD 
Pernafasan 
(Masker) Pada 
Tenaga Kerja 
Bagian 
Pengamplasan 
Dengan 
Kapasitas Fungsi 
Paru  
PT Ascent 
House  
Pecangaan 
Jepara 

Pengaruh Paparan 
Debu Kayu 
Terhadap kapasitas 
Vital Paru Pekerja 
Mebel di 
Kecamatan 
Jatipuro Kabupaten 
Karanganyar. 

Hubungan antara 
Kadar Debu dan 
Pemakaian 
masker dengan 
Kapasitas Vital 
Paru Pada pekerja 
bagian 
pengamplasan 
UD.Putra Kusuma 
Jati Kelurahan 
Jepon Kabupaten 
Blora 

2 Tahun dan Tempat 2006 
Pecangaan Jepara 

Karanganyar 2012 Kelurahan 
Jepon Kabupaten 
Blora. 

3 Variabel Penelitian Variabel Bebas:
Masa, Kerja, 
Pemakaian APD 
Pernafasan 
(Masker). 
Variabel Terikat: 
Kapasitas Fungsi 
Paru  

Variabel Bebas: 
Kadar Debu 
 
Variabel Terikat: 
Kapasitas Vital 
Paru 

Variabel Bebas:
Kadar Debu, 
pemakaian 
masker 
Variabel Terikat: 
Kapasitas Vital 
Paru  

 
Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah bahwa dalam penelitan ini memfokuskan pada hubungan kadar debu dan 

pemakain masker dengan kapasitas vital paru 

 



8 
 

 
 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Lingkup Sasaran 

Sasaran penelitian ini adalah UD. Putra Kusuma Jati Kelurahan Jepon 

Kabupaten Blora. 

1.6.2 Lingkup Keilmuan  

Penelitian ini merupakan lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat bagian 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

1.6.3 Lingkup Lokasi 

Lingkup lokasi penelitian ini adalah UD. Putra Kusuma Jati di Kelurahan 

Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 

1.6.4 Lingkup Masalah 

Masalah penelitian ini dibatasi hanya pada hubungan antara kadar debu dan 

pemakaian masker dengan kapasitas vital paru pada pekerja pengamplasan UD Putra 

Kusuma Jati di Kelurahan Jepon Kabupaten Blora. 

1.6.5 Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2011
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

2.1 Pengertian Debu  

Debu adalah partikel zat padat, yang disebabkan oleh kekuatan alami atau 

mekanis seperti pengolahan, penghancuran, peledakan, dan lainnya. Bahan yang 

organik maupun anorganik, misalnya batu, butiran zat, dan lainnya (Sugeng 

Budiono, dkk. 2001:106) 

 
2.2 Macam Debu 

Macam debu dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

2.2.1 Debu berdasarkan sifat dan efeknya 

Pembagian debu berdasarkan pada sifat dan efeknya, secara garis besar ada 

tiga macam debu yaitu: (1) Debu Organik seperti debu kapas, debu daun-daunan, 

tembakau, dan sebagainya; (2) Debu mineral yang merupakan senyawa komplek 

seperti SiO2, SiO3, arang batu,dan lain-lain; (3) Debu metal seperti timah hitam, Hg, 

Cd, Arsen, dan lain-lain (WHO, 1995: 214) 

2.2.2 Debu berdasarkan jenisnya 

Macam debu berdasarkan jenisnya yaitu: (1) Debu fibrosis yaitu debu yang 

tidak dapat larut tetapi dapat masuk kedalam nafas bersama udara pernapasan, 

diedarkan kedalam paru-paru dan diselimuti oleh jaringan yang mengeras contohnya: 

kristal silica bebas di asbes; (2) Debu inert adalah debu yang secara fisiologis tidak 

berbahaya tetapi dapat mengganggu karyawan pada saat bekerja, contohnya: debu 

besi, debu kapur tulis; (3) Debu alergen adalah debu yang menyebabkan alergi, 

contohnya: debu organik dan (4) Debu karsinogen adalah debu yang dapat 

mengakibatkan kanker paru-paru, contohnya: debu asbes (WHO, 1995: 214). 
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2.3 Sifat Debu 

2.3.1 Sifat Pengendapan 

Sifat debu cenderung selalu mengendap karena gaya gravitasi bumi maupun 

karena kecilnya kadar debu ini relatif tetap berada di udara. Debu yang/ mengendap 

mempunyai proporsi partikel lebih dari yang ada di udara. 

2.3.2 Sifat Permukaan Basah 

Sifat permukaan debu cenderung selalu basah memudahkan terjadinya 

penggumpalan, turbulensi udara akan meningkatkan pembentukan penggumpalan 

debu. Kelembaban di bawah saturasi, kecil pengaruhnya terhadap penggumpalan 

debu. Kelembaban yang melebihi tingkat hunimitas di atas titik saturasi inti dari air 

yang berkonsentrasi sehingga partikel menjadi besar. 

2.3.3 Sifat Listrik Statis 

Debu mempunyai sifat statis yang dapat menarik partikel lain yang 

muatannya berlawanan sehingga mempercepat terjadinya proses penggumpalan. 

2.3.4 Sifat Optis 

Debu atau partikel basah atau lembab lainnya dapat memancarkan sinar yang 

biasa terlihat dalan kamar gelap. 

 
2.4 Ukuran Partikel Debu 

Ukuran partikel debu yaitu : (1) Ukuran 5-10 mikron akan ditahan oleh jalan 

pernafasan bagian atas; (2) Ukuran 3-5 mikron ditahan oleh bagian tengah jalan 

pernafasan; (3) Ukuran 1-3 mikron akan masuk kepermukaan alveoli paru; (4) 

Ukuran 0,1 mikron bergerak keluar masuk alveoli sesuai gerakan brown. 
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Menurut WHO 1996, ukuran debu  partikel yang membahayakan adalah 

/ukuran 0,1-5 atau 10 mikron. Depkes mengisyaratkan bahwa ukuran debu 

membahayakan berkisar 0,1 sampai 10 mikron (Wiwiek Pudjiastuti, 2003: 45).  

 
2.5 Anatomi Pernapasan Manusia 

Pernafasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2  

dan mengeluarkan CO2 sebagai sisa oksidasi dari tubuh. (Septiadi, 2007:40) 

Menurut Septiadi (2007:42) saluran pernafasan dari atas ke bawah dapat 

dirinci sebagai berikut: 

2.5.1 Rongga Hidung  

Nares anterior adalah saluran-saluran di dalam lubang hidung. Saluran-

saluran ini bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum hidung. 

Rongga hidung dilapisi selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah 

dan tersambung dengan lapisan farink dan selaput lendir. Semua sinus yang 

mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. 

Fungsi rongga hidung adalah: (1) bekerja sebagai saluran udara pernafasan, 

(2) sebagai penyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, (3) 

dapat menghangatkan udara pernafasan oleh mukosa, dan (4) membunuh kuman 

yang masuk, bersama-sama udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam 

selaput lendir atau hidung (Setiadi,2007:43). 

Sewaktu udara melalui hidung, udara disaring oleh bulu yang terdapat di 

dalam vestibulum, dan karena kontak dengan permukaan lendir yang dilaluinya maka 

udara menjadi hangat dan oleh penguapan air dari permukaan selaput lendir menjadi 

lembab. 
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Hidung menghubungkan lubang dari sinus udara pars-nasalis yang masuk ke 

dalam rongga-rongga hidung, dan juga lubang-lubang naso-lakrimal yang 

menyalurkan air mata dari mata ke dalam bagian bawah rongga nasalis, ke dalam 

hidung (Evelyn C. Pearce,2006:212) 

2.5.2 Faring  

Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai 

persambungannya dengan esophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. 

Bila terjadi radang disebut pharyngitis. Faring terbagi menjadi 3 bagian yaitu: 

2.5.2.1 Nasofaring 

Nasofaring adalah bagian posterior rongga nasal yang membuka kearah 

rongga nasal melalui dua naris internal, yaitu (1) Dua tubaeustachius (auditorik) 

yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah.Tuba ini berfungsi untuk 

menyetarakan tekana udara pada kedua sisi dan, (2) Amandel adalah penumpukan 

jaringan limfatik yang terletak di naris internal.Pembesaran pada adenoid dapat 

menghambat aliran darah. 

2.5.2.2 Orofaring 

Dipisahkan dari nasofaring oleh palatum lunak muscular, suatu perpanjangan 

palatum keras tulang. 

2.5.2.3 Laringofaring 

Mengelilingi mulut esophagus dan laring, yang merupakan gerbang untuk 

sistem respiratorik selanjutnya. (Setiadi, 2007:44) 

2.5.3 Laring 

Laring berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan napas 

tehadap masuknya makanan dan cairan. Laring dapat tersumbat, anrata lain oleh 

benda asing (gumpalan darah), infeksi (misalnya difteri) dan tumor. 
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2.5.4 Epiglotis 

Merupakan katup tulang rawan untuk menutup laring sewaktu orang 

menelan. Bila waktu makan kita berbicara (epiglotis terbuka), makanan bias masuk 

ke laring dan dapat mengakibatkan batuk, pada saat bernafas, epiglottis terbuka tapi 

pada saat menelan epiglottis menutup laring. Jika masuk ke laring maka akan batuk 

dan dibantu bulu-bulu getar silia untuk menyaring debu kotoran. 

2.5.5 Trakea 

Trakea merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin 

kartilago yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang terbentuk seperti C. 

Trakea dilapisi oleh selaput lendir yang terdiri atas epitilium bersilia dan sel 

cangkir. 

2.5.6 Percabangan Bronkus  

Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9 

sampai 12 kali untuk membentuk bronki sekunder dan tersier  dengan diameter yang 

semakin kecil struktur mendasar dari paru adalah percabangan bronkial yang 

selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronkiolus, bronkiolus terminalis, 

bronkiolus respiratorik, duktus alveolar dan alveoli. Dibagian bronkus masih disebut 

pernapasan ekstrapulmonar dan sampai memasuki paru-paru disebut intrapulmonar. 

2.5.7 Paru  

Paru berada dalam torak, yang terkandung dalam susunan tulang-tulang iga 

dan letaknya di sisi kiri dan kanan mediastinum yaitu struktur blok padat yang berada 

di belakang tulang dada. Paru menutupi jantung, arteri dan vena besar, esophagus 

dan trakea. Paru berbentuk seperti spons dan /berisi udara dengan pembagian ruang 

yaitu: (1) paru kanan memiliki tiga lobus, dan (2) paru kiri dua lobus. 
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2.6 Fisiologi Saluran Pernapasan 

Fungsi paru adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbondioksida. Pada 

pernapasan melalui paru / pernapasan eksterna, oksigen diambil melalui hidung dan 

mulut, pada waktu bernafas, oksigen masuk melalui trachea dan pipa bronchial ke 

alveoli, dan dapat erat hubungannya dengan darah di dalam kapiler 

pulmonaris.Hanya satu membran yaitu membran alveoli kapiler, memisahkan 

oksigen dari darah.Oksigen menembus membran ini dan diambil oleh hemoglobin sel 

darah merah dan di bawa ke jantung. Dari sini dipompa di dalam arteri ke semua 

bagian tubuh. Darah meninggalkan paru pada tekanan oksigen 100mm Hg dan pada 

tingkat ini hemoglobinnya 95% jenuh oksigen. 

Di dalam paru, karbondioksida salah satu hasil buangan metablisme 

menembus membran alveolus kapiler dari kapiler darah ke alveoli dan setelah 

melalui hidung dan mulut. Empat proses yang berhubungan dengan pernapasan 

pulmoner atau pernapasan eksterna yaitu: (1) Ventilasi Pulmoner, atau gerak 

pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar, (2) Arus darah 

melalui paru, (3) Distribusi arus udara dan arus darah sedemikian sehingga jumlah 

tepat dari setiapnya dapat mencapai semua bagian tubuh, dan (4) Difusi gas yang 

menembusi membran pemisah alveoli dan kapiler CO2 lebih mudah berdifusi 

daripada oksigen. 

Semua proses ini diatur sedemikian sehingga darah meninggalkan paru-paru 

menerima jumlah tepat CO2 dan O2. Pada waktu gerak, badan lebih banyak darah 

datang di paru-paru membawa terlalu banyak CO2 dan terlampaui sedikit O2, jumlah 

CO2 tidak dapat dikeluarkan maks konsentrasinya dalam darah arteri bertambah. Hal 
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ini merangsang pusat pernapasan dalam otak untuk memperbesar kecepatan dan di 

dalamnya pernapasan. Penambahan ventilasi yang dengan demikian terjadi 

mengeluarkan CO2  dan memungut lebih banyak O2 (Evelyn C. Pearce, 2006:219) 

2.6.1 Penyakit Parenkim Paru 

Menurut Guyton (1997:627) menyatakan bahwa penyakit yang dapat 

mempengaruhi kapasitas paru meliputi : 

1. Emfisema Paru Kronik 

Merupakan kelainan paru dengan patofisiologi berupa infeksi kronik, 

kelebihan mucus dan edema pada epitel bronchiolus yang mengakibatkan terjadinya 

obstruktif dan dekstruktif paru yang kompleks sebagai akibat mengkonsumsi rokok. 

2. Pneumonia 

Pneumonia ini mengakibatkan dua kelainan utama paru, yaitu : 1)  penurunan 

luas permukaan membran napas, 2) menurunnya rasio ventilasi perfusi Kedua efek 

ini mengakibatkan menurunnya kapasitas paru.  

3. Atelaktasi 

Atelaktasi berarti avleoli paru mengempis atau kolaps. Akibatnya terjadi 

penyumbatan pada alveoli sehingga aliran darah meningkat dan terjadi penekanan 

dan pelipatan pembuluh darah sehingga volume paru berkurang. 

4. Asma 

Pada penderita asma akan terjadi penurunan kecepatan ekspirasi dan volume 

inspirasi.  

5. Tuberkulosis 

Pada penderita tuberkulosis stadium lanjut banyak timbul daerah fibrosis di 

seluruh paru, dan mengurangi jumlah paru fungsional sehingga mengurangi kapasitas 

paru. 
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6. Alvelitis 

Disebabkan  oleh  faktor  luar  sebagai  akibat  dari penghirupan debu organik 

(Mukhtar Ikhsan, 2001: 74) 

 
2.7 Patofisiologi 

Penyakit paru terjadi karena adanya polutan partikel yang masuk ke dalam 

tubuh manusia terutama melalui sistem pernapasan oleh karena itu pengaruh yang 

merugikan langsung terutama terjadi pada sistem pernapasan. Faktor-faktor yang 

paling berpengaruh terhadap sistem pernapsan terutama adalah ukuran partikel, 

karena ukuran partikel yang menentukan seberapa jauh penetrasi partikel ke dalam 

sistem pernapasan. 

2.8 Kapasitas Vital Paru 

Kapasitas vital paru adalah jumlah udara maksimum pada seseorang yang 

berpindah pada satu tarikan napas. Kapasitas ini mencakup volume cadangan 

inspirasi, volume tidal dan cadangan ekspirasi.  

Nilainya  diukur dengan menyuruh individu melakukan inspirasi maksimum, 

kemudian menghembuskan sebanyak mungkin udara di dalam parunya ke alat 

pengukur (Elizabeth J. Corwin, 2001: 403).  

Kapasitas vital paru adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan 

dari paru, setelah udara dipenuhi secara maksimal (Jan Tambayong, 2001: 84). 

Kapasitas paru dapat dibedakan menjadi kapasitas total yaitu jumlah udara 

yang dapat mengisi paru pada inspirasi sedalm-dalamnya dan kapasitas vital paru 

yaitu jumlah udara dapat dikeluarkan setelah ekspirasi (mengeluarkan udara) 

maksimal (Syaiffudin B.A.C, 2003:198).  
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2.8.1 Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Vital Paru 

2.8.1.1 Ukuran dan Bentuk Anatomi Tubuh 

Ukuran dan bentuk anatomi tubuh seseorang mempengaruhi kapasitas vital 

paru. Ukuran tubuh dalam hal ini diaplikasikan dengan tinggi badan. Seseorang 

dengan tinggi badan yang relatif tinggi akan berpengaruh terhadap inhalasi debu, 

sedangkan bentuk tubuh diaplikasikan ke dalam etnic variability (suku bangsa atau 

ras). Variasi diantara beberapa kelompok suku bangsa atau ras telah menjadi hal 

yang tidak kalah pentingnya terutama karena dimensi tubuh setiap suku bangsa atau 

ras berbeda-beda. Dimensi tubuh orang Indonesia yang umum dipakai adalah rata-

rata tinggi badan posisi berdiri tegak pria yaitu 163cm, sedangkan wanita 156 cm 

(Eko Nurmianto, 2006:49) 

2.8.1.2 Kekuatan Otot Pernapasan 

Gerakan diafragma menyebabkan perubahan volume intratorakal sebesar 

75% selama inspirasi tenang. Otot diafragma melekat disekeliling bagian dasar 

rongga toraks, membentuk kubah di atas hepar dan bergerak kearah bawah pada saat 

berkontraksi, jarak pergerakan diafragma berkisar antara 1,5-7 cm saat inspirasi 

dalam. 

Otot inspirasi penting lainnya adalah muskulus interkostalis ekstermus yang 

berjalan dari iga ke iga secara miring kearah bawah dan kedepan. Iga berputar 

seolah-olah bersendi dibagian punggung sehingga ketika otot interkostalis eksternus 

berkontraksi iga di bawahnya akan terangkat. Gerakan ini akan mendorong sternum 

keluar dan memperbesar diameter anteroposterior rongga dada. Kekuatan otot 

pernapasan dipengaruhi karena seringnya latihan dan aktivitas fisik dari individu itu 

sendiri (William F. Ganong, 2002:625) 
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2.8.1.3 Umur  

Usia berhubungan  dengan  proses  penuaan  atau  bertambahnya umur. 

Semakin  tua  usia  seseorang  maka  semakin  besar  kemungkinan  terjadi 

penurunan fungsi paru (Joko Suyono, 2001: 218). Kebutuhan zat tenaga terus 

meningkat sampai akhirnya menurun setelah usia 40 tahun, berkuranya 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 sedangkan pada bayi sekitar 30  kali 

permenit.  Walaupun  pada  orang  dewasa  pernapasan  frekuensi pernapasan lebih 

kecil dibandingkan dengan anak-anak dan bayi, akan tetapi KVP pada orang dewasa 

lebih besar dibanding anak-anak dan bayi. Dalam kondisi tertentu hal tersebut akan 

berubah misalnya akibat dari suatu penyakit, pernapasan bisa bertambah cepat dan 

sebaliknya (Syaifudin, 2006:105).  

2.8.1.4 Jenis Kelamin 

Menurut Guyton (1997,605) volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita 

kira-kira 20 sampai 25 persen lebih kecil daripada pria, dan lebih besar lagi pada 

atletis dan orang yang bertubuh besar daripada orang yang bertubuh kecil dan 

astenis.  

Menurut Jan Tambayong (2001: 86) disebutkan bahwa kapasitas paru pada 

pria lebih besar yaitu 4,8 L dibandingkan pada wanita yaitu 3,1 L.  

2.8.1.5 Riwayat Penyakit 



19 
 

 
 

Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas vital paru seseorang. 

Kekuatan otot-otot pernapasan dapat berkurang akibat sakit (Ganong, 2002: 37). 

Terdapat riwayat pekerjaan yang menghadapi debu akan mengakibatkan 

pneumunokiosis  dan  salah  satu  pencegahannya  dapat  dilakukan  dengan 

menghindari  diri  dari  debu  dengan  cara  memakai  masker  saat  bekerja 

(Suma’mur ,1996: 75). 

2.8.1.6 Masa Kerja 

Menurut Tulus MA (1992:211), masa kerja adalah suatu kurun waktu atau 

lamanya tenaga kerja itu bekerja di suatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi 

kinerja baik positif maupun negatif.  

Semakin lama seseorang dalam bekerja maka semakin banyak dia telah 

terpapar bahaya yang kerja tersebut (Suma’mur, 1996: 70). Masa kerja dikategorikan 

menjadi tiga yaitu: 

1. Masa kerja baru : < 6 tahun 

2. Masa kerja sedang : 6-10 tahun 

3. Masa kerja lama : > 10 tahun 

2.8.2 Pengukuran Kapasitas Vital Paru 

Spirometer hanyalah salah satu pengukuran yang dipakai untuk mengukur 

kapasitas vital paru (Arthur C. Guyton dan John E. Hall, 1997:605). Pengukuran 

kapasitas vital paru merupakan salah satu pengukuran terpenting dari semua 

pengukuran pernapasan klinis untuk menilai kemajuan berbagai penyakit paru 

(Arthur C. Guyton dan John Hall, 1997:348). 
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Nilai Standar Kapasitas Vital Paru 
 

Umur Laki-laki Perempuan 
4 700 600 
5 850 800 
6 1070 980 
7 1300 1150 
8 1500 1350 
9 1700 1550 
10 1950 1740 
11 2200 1950 
12 2540 2150 
13 2900 2350 
14 3250 2480 
15 3600 2700 
16 3900 2700 
17 4100 2750 
18 4200 2800 
19 4300 2800 
20 4320 2800 
21 4320 2800 
22 4300 2800 
23 4280 2790 
24 4250 2780 
25 4220 2770 
26 4200 2760 
27 4180 2740 
28 4150 2720 
29 4120 2710 
30 4100 2700 

31-35 3990 2640 
36-40 3800 2520 
41-45 3600 2390 
46-50 3410 2250 
51-55 3240 2160 
56-60 3100 2060 
61-65 2970 1960 

American Thoracic Society (ATS), 1987. 
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2.9 Pemakaian Masker 

Masker untuk melindungi debu atau partikel yang lebih besar yang masuk 

ke dalam pernafasan, dapat terbuat dari kain dengan ukuran tertentu(A.M. Sugemg 

budiono,dkk,2003:332). 

Tenaga kerja merasa kurang nyaman menggunakan masker. Perasaan maupun 

keluhan yang dirasakan memberikan respon yang berbeda-beda, sehingga 

mengakibatkan keengganan untuk menggunakannya (A.M. Sugeng Budiono,dkk, 

2003:334). 

Perlindungan pada tenaga kerja melalui usaha teknis pengamatan tempat, 

peralatan dan lingkungan kerja sangat perlu diutamakan, sehingga digunakan alat 

pelindung pernafasan. Alat ini harus memenuhi persyaratan yaitu: (1) Enak dipakai; 

(2) Tidak mengganggu kerja; (3) Memberikan perlindungan efektif terhadap jenis 

berbahaya (Suma’mur P.K., 1996:217). 

2.9.1 Jenis alat pelindung pernafasan 

2.9.1.1 Respirator  

        Respirator adalah alat pelindung pernapasan yang berguna untuk melindungi 

pernapasan dari debu, kabut, uap logam, asap dan gas. Alat ini dapat dibedakan 

menjadi: 

2.9.1.1.1 Respirator pemurni udara 

        Membersihkan udara dengan cara menyaring atau menyerap kontaminan 

dengan toksinitas rendah sebelum memasuki sistim pernapasan. Alat pembersihnya 

terdiri dari filter untuk menangkap debu dari udara atau tabung kimia yang dapat 

menyerap gas, uap dan kabut.  
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2.9.1.1.2  Respirator penyulur udara  

        Membersihkan aliran udara yang tidak terkontaminasi secara terus menerus. 

Jenis respirator ini biasa dikenal dengan Self Contained Breathing Apparatus 

(SCBA) atau alat pernapasan mandiri. Digunakan untuk tempat kerja yang terdapat 

gas beracun atau kekurangan oksigen (A.M Sugeng Budiono, 2003:332).  

       Sedangkan menurut J.M. Harington (2003:145) jenis respirator adalah: 

2.9.1.1.3  Respirator Sekali Pakai 

       Respirator sekali pakai (Gambar 2.7) terbuat dari bahan filter, cocok untuk 

paparan debu berukuran pernapasan.  

            

  

 
 
 
Gambar 2.7: Respirator Sekali Pakai 
Sumber: J.M. Harrington (2003:254). 
 
2.9.1.1.4  Respirator Separuh Masker 

       Respirator separuh masker (Gambar 2.8) terbuat dari karet atau plastik dan 

dirancang untuk menutupi mulut dan hidung. Cocok untuk paparan debu, gas dan 

uap. Bagian muka bertekanan negatif karena hisapan dari paru.  

 

 

 
 
 
Gambar 2.8: Respirator Separuh Masker 
Sumber: J. M. Harrington (2003:255) 
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2.9.1.1.5  Respirator Seluruh Muka 

       Respirator seluruh muka (Gambar 2.9) terbuat dari karet atau plastik dan 

dirancang untuk menutupi mulut, muka, hidung dan mata. Medium filter dipasang 

didalam canister yang langsung disambung lentur dengan canister yang sesuai. Alat 

ini cocok untuk paparan debu, gas dan uap.  

 

 

 

Gambar 2.9: Respirator Seluruh Muka 
Sumber: J.M. Harrington (2003:255) 

2.9.1.1.6  Respirator Berdaya 

       Respirator berdaya (Gambar 2.10) terbuat dari karet atau plastik yang 

dipertahankan dengan tekanan positif dengan jalan mengalirkan udara melalui filter 

dengan bantuan kipas baterai.  

 

 

 

 
 
Gambar 2.10: Respirator Berdaya 
Sumber: J.M. Harrington (2003:256) 

2.9.1.1.7  Respirator Topeng Muka Berdaya 

       Respirator topeng muka berdaya (Gambar 2.11) mempunyai kipas dan filter 

yang dipasang pada helm, dengan udara ditiupkan kearah bawah, diatas muka 

pekerja, di dalam topeng yang menggantung. Topeng dapat dipasang bersama 

tameng pinggir yang dapat diukur untuk mencocokkan dengan muka pekerja.  
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Gambar 2.11: Respirator Topeng Muka Berdaya 
Sumber: J.M. Harrington (2003:256) 
 
2.9.1 Cara Pemakaian Masker 

Cara pemakaian masker atau alat pelindung pernafasan harus sesuai dengan: 

1.  Pilih ukuran masker yang sesuai dengan ukuran antropometri tubuh pemakai, 

ukuran antropometri tubuh yang berkaitan adalah: panjang muka, lebar muka, lebar 

mulut, panjang tulang hidung, dan tonjolan hidung. Periksa lebih dahulu dengan 

teliti, apakah respirator dalam keadaan baik, tidak rusak, dan komponennya masih 

dalam keadaan baik, 

2.  Jika terdapat komponen yang sudah tidak berfungsi, maka perlu diganti lebih 

dahulu dengan yang baru dan baik. Pilih jenis filter atau katrid atau canister yang 

sesuai dengan kontaminannya, 

3. Pasang filter atau katrid atau canister dengan seksama, agar tidak terjadi 

kebocoran, 

4. Singkirkan rambut yang menutupi bagian muka, potong jenggot sependek 

mungkin, 

5.  Pasang atau kenakan gigi palsu, bila bekerja menggunakan gigi palsu pakailah 

respirator dengan cara yang sesuai dengan petunjuk operasional (instruction manual) 

yang harus ada pada setiap respirator, 
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6. Gerakan kepala, untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi kebocoran apabila 

pekerja bekerja sambil bergerak. 

2.9.2 Penyimpanan Masker 

Agar masker dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam waktu 

yang relatif lama maka masker perlu dirawat secara teratur yaitu setiap kali masker 

setelah dipakai harus dibersihkan, kemudian disimpan di tempat khusus sehingga 

terbebas dari debu, kotoran, gas beracun dan gigitan serangga atau binatang. Tempat 

tersebut hendaknya kering dan mudah dalam pengambilannya (A.M Sugeng 

Budiono,dkk, 2003:333) 
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2.10 Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian dalam landasan teori, maka disusun kerangka teori 

mengenai hubungan antara kadar debu dan pemakaian masker dengan kapasitas paru. 

Kerangka teori secara lebih jelas pada gambar sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.12 
Sumber:  Modifikasi AM. Sugeng Budiono (2003), Suharsimi Arikunto (2005), 
      Mukhtar Ikhsan (2002). 
 
 
 
 
 

Kadar Debu 
1. Ukuran debu 

2. Sifat debu 

3. Macam debu 

Kapasitas Vital Paru 

Pemakaian Masker 
1. Jenis masker 

2. Cara pemakaian masker 

3. Penyimpanan masker 

1. Ukuran dan bentuk anatomi tubuh  

2. Kekuatan otot pernapasan 

3. Umur 

4. Jenis Kelamin 

5. Riwayat Penyakit 

6. Masa kerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1  Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Jan tambayong, 2001:86; Suma’mur, 1996:70; Suma’mur, 1996:75; Tulus 
MA, 1992: 211; Joko Suyono, 2001:218; Syaiffudin, BAC, 2003: 198; Sugeng 
budiono, dkk. 2001:106. 
 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

Keterangan : 

   : dikendalikan 

 

 

 

  

 

Variabel Bebas: 

1. Kadar Debu  

2. Pemakaian Masker 

Variabel Pengganggu: 

1. Umur  

2. Riwayat penyakit 

3. Masa Kerja  

 

Variabel Terikat 

Kapasitas Vital Paru 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konsep, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: Ada hubungan antara kadar debu dan pemakaian masker terhadap kapasitas 

vital paru pada pekerja bagian pengamplasan UD. Putra Kusuma Jati Kecamatan 

Jepon Kabupaten Blora Tahun 2011. 

 
3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Explanatory Research. Metode yang 

digunakan adalah metode survei dengan pendekatan Cross Sectional, dimana semua 

pengukuran variabel dilakukan hanya satu kali saja, pada suatu saat. Dalam 

penelitian ini, data yang dikumpulkan dalam satu waktu bersamaan. 

 
3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel adalah karakteristik subyek penelitian yang berubah dari satu  

Sastroatmojo, 2002:220). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kadar debu dan 

pemakaian masker yang berhubungan dengan penurunan kapasitas vital paru pada 

pekerja bagian pengamplasan. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat perubahan variabel 

bebas.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kapasitas vital paru pada pekerja 

bagian pengamplasan. 
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3.4.3 Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu adalah variabel yang berhubungan dengan variabel 

bebas dan veriabel terikat. Variabel pengganggu dalam penelitian ini akan 

dikendalikan, bila tidak dikendalikan akan terjadi bias. Adapun variabel yang akan 

dikendalikan: 

3.4.3.1 Umur  

Adalah kronologis waktu dalam tahun sejak kelahiran hingga saat penelitian 

dilakukan sampai dengan ulang tahun terakhir, diketahui dengan menanyakan 

langsung atau melihat kartu identitas responden. Variabel umur dikendalikan dengan 

cara memilih responden yang berumur 18-56 tahun karena termasuk dalam usia 

produktif. 

3.4.3.2 Jenis Kelamin 

Variabel jenis kelamin dikendalikan dengan cara memilih responden yang 

berjenis kelamin laki-laki. Karena volume dan kapasitas paru pada laki-laki kira-kira 

20 sampai 25 persen lebih besar daripada wanita (Guyton, Arthur : 1997: 605). 

3.4.3.2 Riwayat Penyakit 

Kejadian sakit yang dialami tenaga kerja sebelum bekerja di lingkungan 

kerja. Variabel riwayat penyakit dikendalikan dengan cara memilih responden yang 

tidak memiliki penyakit paru seperti asma, pneumonia, bronchitis kronik, dan lain-

lain. 

3.4.3.3 Masa Kerja 

Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di 

suatu tempat. Masa kerja dikendalikan dengan memilih responden yang telah bekerja 

selama lebih dari 5 tahun.  
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3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Definisi operasional variabel berfungsi membatasi ruang lingkup atau 

pengertian variabel-variabel yang diteliti, selain itu juga bermanfaat untuk 

mengarahkan pada pengukuran atau pengamatan instrument (Soekidjo Notoadmodjo, 

2005:46). Definisi operasional dan skala pengukuran meliputi variabel penelitian, 

definisi operasional, cara pengukuran kategori, dan skala. (Tabel 3.1) 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel 
Penelitian 

Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Variabel 

bebas: 
Kadar 
Debu Kayu 

Berat debu kayu 
dalam mg tiap m3 
udara di ruang 
produksi 
 

Dust 
Sampler 

1. Tinggi >1 
mg/m3 

2. Normal  0-1 
mg/m3 

umber: Surat 
Edaran Menteri 
Tenaga Kerja 
No: SE-
01/MEN/1997. 

Ordinal

2. Pemakaian 
masker 
 

Perilaku responden 
dalam menggunakan 
alat pelindung 
pernapasan berupa 
masker atau alat 
lainnnya (kaos)

Observasi  1. Tidak 
Memakai  

2. Memakai 

Nominal 

3. Variabel 
terikat: 
Kapasitas 
Vital Paru 

Volume udara 
maksimal yang dapat 
dilakukan sesudah 
inspirasi maksimal 

Spirometer 
Hutchinson 

1. Restriksi 
berat > 50% 

2. Restriksi 
sedang 51-
59 % 

3. Restriksi 
Ringan 60-
70% 

4. Normal > 
80% 

Ordinal
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3.6  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pekerja pengrajin bagian 

pengamplasan UD. Putra Kusuma Jati sebanyak 30 orang. 

3.6.2 Sampel  

Dari populasi UD. Putra kusuma Jati sudah ditentukan bahwa sampel harus 

memenuhi kriteria: usia produktif 18-56 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan tidak 

mempunyai riwayat penyakit paru. Berdasarkan kriteria tersebut, maka di dapat 22 

orang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai sampel. 

  
3.7 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian diperoleh dari data primer  

3.7.1 Data Primer 

Data primer yang diperoleh adalah observasi pemakaian masker, pengukuran 

kapasitas vital paru dan kadar debu pekerja UD. Putra Kusuma Jati.   

3.7.2 Data  Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh adalah data kesehatan dari mantri kelompok 

pengrajin Jati Mulyo dan dari ketua kelompok pengrajin Jati Mulyo. 

 
3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan 

data (Soekidji Notoatmodjo, 2005:48). Instrument yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah spirometer Hutchinson, dust sampler, dan kuesioner penjaring. 
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3.8.1 Spirometer Hutchinson 

Spirometer Hutchinson digunakan untuk mengukur kapasitas vital paru 

pekerja. 

3.8.2 Dust Sampler 

Dust Sampler digunakan untuk mengukur kadar debu ruangan pengamplasan 

UD. Putra Kusuma Jati. 

 
3.9  Pengambilan Data 

Pengambilan data adalah merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian, karena berhubungan dengan data yang diperoleh selama penelitian. 

Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 

teknik pengukuran, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer . 

Data primer diperoleh dari responden menggunakan: 

3.9.1 Pengukuran Kapasitas Vital Paru 

Spyrometer Hutchinson digunakan untuk pengukuran paru pekerja secara 

langsung tehadap responden. 

Cara pengukuran kapasitas paru pekerja yaitu sebagai berikut: 

1. Masukkan air dalam spirometer sebatas air 

2. Menyesuaikan skala ukur dengan suhu ruangan, 

3. Corong dibersihkan dengan alkohol, hal ini juga dilakukan setiap kali pergantian, 

4. Memberikan penjelasan kepada responden sebelum dilakukan pengukuran 

mengenai tujuan dan maksud pengukuran, 

5. Melepaskan pengunci yang menahan putaran tabung, sehingga apabila ke dalam 

tabung dihembuskan udara maka tabung akan berputar, 
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6. Responden menghirup udara sebanyak-banyaknya melalui hidung, 

7. Mengatupkan kuat-kuat corong hembusan pada mulut dan hidung, ditutup rapat 

agar tidak ada hembusan atau rembesan udara, kemudian hembuskan udara lewat 

mulut ke dalam corong, sehingga yang bersangkutan tidak lagi mampu 

menghembuskan udara dari paru-paru, dengan hembusan itu maka talang putarnya 

akan berputar dan akan berhenti kalau tidak ada hembusan datang. 

8.  Mencatat hasil yang didapat, pengukuran dilakukan sampai 3 kali, kemudian  

ditentukan hasil terbaik. 

3.9.2 Pengukuran Kadar Debu 

Untuk mengukur kadar debu adalah dengan mengunakan Dust Sampler. Cara 

pengukuran kadar debu dalam ruangan dengan menggunakan alat Dust Sampler 

yaitu: 

1. Menyiapkan peralatan Dust Sampler D8 600-03, 

2. Memeriksa kinerja peralatan mengacu pada manual alat, 

3. Menyiapkan kertas saring Whatman EPM 2000, timbang dengan teliti, simpan 

didalam desikator, 

4. Mengulangi penimbangan sampai didapat berat konstan, 

5. Kertas saring ditempakan dengan hati-hati menggunakan pinset pada Sample 

Holder, 

6.  Menghidupkan alat dengan posisi on dan mengatur kecepatan pengisapan dengan 

tombol  flow adj, 

7. Mencatat pembacaan meter pada alat dan catat waktu start sampling, 

8. Mencatat waktu selesai sampling dan menghitung waktu penyamplingan, 

kecepatan aliran udara dapat dilihat dari tabel konservasi yang terdapat pada alat, 
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9. Memindahkan kertas saring ke dalam desikator (dengan menggunakan pinset, 

10. Menimbang kertas saring dan simpan kembali ke dalam desikator, 

11. Mengulangi penimbangan sampai didapat berat konstan. 

3.9.3 Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung. wawancara untuk 

mendapatkan data penunjang dengan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini 

data yang didapatkan yaitu: Data yang berisi tentang responden, nama, umur, masa 

kerja dan riwayat penyakit. 

 
3.10 Pengolahan dan Analisis Data 

3.10.1 Pengolahan Data 

1. Editing 

Sebelum diolah data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Data atau 

keterangan yang telah dikumpulkan dalam bentuk record book, daftar pertanyaan 

atau interview perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika dirasakan masih ada 

kesalahan dan keraguan data. 

2. Coding 

Data yang dikumpulkan dapat berupa kalimat yang pendek atau panjang 

untuk memudahkan analisa, maka jawaban tersebut perlu diberi kode. Mengkode 

jawaban adalah menaruh angka pada tiap jawaban. 

3. Scoring 

Yaitu pemberian skor atau nilai pada setiap jawaban yang diberikan oleh 

responden. 
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4. Tabulasi 

Tabulasi dimaksudkan untuk memasukkan data ke dalan tabel dan mengukur 

angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori. 

5. Entry  Data 

Data yang telah dikode kemudian dimasukkan dalam program komputer 

untuk selanjutnya akan diolah. 

3.10.2 Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis Univariat Yaitu analisa yang digunakan terhadap tiap variabel dari 

hasil penelitian. Pada umumnya dalam analisa ini hanya menghasilkan distribusi 

frekuensi dan persentase dari tiap variabel. (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). 

2. Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan 

atau berkolerasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). 

Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui ada hubungan kadar debu dan 

kapasitas vital paru pada tenaga kerja di UD. Putra Kusuma Jati dengan 

menggunakan uji statistik yang sesuai dengan skala data yang ada. Uji statistik 

yang digunakan adalah Chi Square atau chi kuadrat. Taraf signifikasi yang 

digunakan adalah 95 % dengan nilai kemaknaan 5 %. 

Chi square adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis analisis 

kelompok sampel tidak berpasangan pada 2 kelompok sampel atau lebih dari 2 

kelompok sampel dengan skala pengukuran variabel kategorik. Syarat uji Chi 

Square adalah tidak ada sel yang nilai obsserved-nya bernilai 0, dan sel yang 

mempunyai expected kurang dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel, dan 
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menggunakan tabel 2x2. Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square 

menunjukkan bahwa dengan taraf kepercayaan 95% tidak memenuhi syarat, karena 

ada 8 atau 100% sel yang mempunyai expected kurang dari 5. Sehingga Chi Square 

tidak terpenuhi, maka uji alternatif chi square yang digunakan adalah uji fisher. 

Kriteria hubungan berdasarkan nilai p value (probabilitas) yang 

dihasilkan dibandingkan dengan nilai kemaknaan, dengan kriteria: (1) jika p value 

>0,05 maka Ho diterima; (2) jika p value <0,05 maka Ho ditolak (Sofiudin Dahlan, 

2000:236). Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, maka digunakan koefisien kontingensi. Kriteria keeratan 

dengan menggunakan koefisien korelasi yaitu sebagai berikut: (1) 0,00 — 0,199 

maka hubungan sangat rendah, (2) 0,20 — 0,399 maka hubungan rendah, (3) 0,40 — 

0,599 maka hubungan cukup kuat, (4) 0,60 — 0,799 maka hubungan kuat, (5) 0,80 

— 1,00 maka hubungan sangat kuat (M. Sofiudin , 2001: 216). 
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN 

4.1. Deskripsi Data 

Berdasarkan penelitian ini yang telah dilaksanakan pada pekerja 

pengamplasan UD. Putra Kusuma Jati, di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, 

diperoleh karakteristik responden menurut umur dan masa kerja. 

4.1.1. Karakteristik Responden 

4.1.1.1. Distribusi Responden menurut Umur 

Distribusi responden berdasarkan umur responden dapat dilihat pada tabel  

dibawah ini: 

Tabel 4.1: Distribusi Responden menurut Umur 
Umur Responden Prosentase 
< 30 1 4,5 

31-40 12 54,5 
41-50 9 40,9 
Total 22 100 

 
Menurut tabel di atas, dari 22 sampel dapat diketahui bahwa responden 

dengan umur <30 tahun adalah 1 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 12 orang, dan 

umur 41-50 sebanyak 9 orang. 

4.1.1.2. Distribusi Responden menurut Masa Kerja 

Distribusi responden berdasarkan masa kerja responden dapat dilihat pada 

tabel  dibawah ini: 

Tabel 4.2:  Distribusi Responden menurut Masa Kerja 
Masa Kerja Responden Prosentase 
>5 dan <10 8 36,4 

11-20 12 54,5 
>20 2 9,1 

Total 22 100 
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Menurut tabel 4.2, dari 22 sampel diperoleh hasil bahwa masa kerja >5 dan < 

10 tahun sebanyak 8 orang, masa kerja 11-20 tahun sebanyak 12 tahun, dan masa 

kerja >20 tahun sebanyak 2 orang. 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Univariat 

4.2.1.1. Distribusi Responden menurut Ruangan 

Distribusi Responden menurut Ruangan dapat dilihat pada tabel  dibawah ini: 

Tabel 4.3: Distribusi Responden menurut Ruangan 
Ruangan Responden Prosentase 

Ruangan A 11 50% 
Ruangan B 11 50% 

Total 22 100% 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang berada di 

ruang A sebanyak 11 orang, sedangkan di ruang B sebanyak 11 orang. 

4.2.1.2. Distribusi Responden menurut Pemakaian Masker 

Distribusi Responden menurut Pemakaian Masker dapat dilihat pada tabel  

dibawah ini. 

Tabel 4.4: Distribusi Responden menurut Pemakaian Masker  

Pemakaian Masker Responden Prosentase 
Tidak pakai masker 12 54,5 % 
Pakai masker 10 45,5 % 
Total 22 100  % 

 
Menurut tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang tidak memakai 

masker sebanyak 12 orang (54,5 %). Sedangkan responden yang memakai masker 

sebanyak 10 orang (45,5 % ). 

4.2.1.3. Distribusi Responden menurut Kapasitas Vital Paru 

Distribusi responden menurut Kapasitas Vital Paru dapat dilihat pada      

Tabel  4.5.  
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Tabel  4.5 Distribusi responden menurut Kapasitas Vital Paru 
Kategori Kapasitas Vital Paru Responden Prosentase 

Restriksi Berat 4 18,2 % 
Restriksi Sedang 5 22,7 % 

Restriksi Ringan 5 22,7 % 
Restriksi Normal 8 36,4 % 

 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kapasitas vital paru restriksi 

Normal memiliki responden terbanyak yaitu 8 orang (36,4 %), sedangkan Kapasitas 

Vital Paru Restriksi Berat memiliki Responden paling sedikit yaitu 4 orang (18,2 %). 

4.2.1.4. Distribusi Kadar Debu 

Distribusi  kadar debu dapat dilihat pada tabel  4.6, sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Kadar Debu 
Ruangan Kadar Debu Kategori 

A 491,2 µ/Nm3 Rendah 
B 1157,4 µ/Nm3 Tinggi 

 
4.2.2.  Analisis Bivariat 

4.2.2.1. Hubungan Kadar Debu dengan Kapasitas Vital Paru 

Hubungan kadar debu dengan kapasitas vital paru dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.7 Hubungan  Kadar Debu dengan Kapasitas Vital Paru  
Kadar 
Debu 

Kapasitas Vital Paru Total p

Berat Sedang Ringan Normal 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Tinggi 4 36,4 4 36,4 3 27,3 0 0 11 100 0,003
Rendah 0 0 1 9,1 2 18,2 8 72,7 11 100

 
Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square menunjukkan bahwa 

dengan taraf kepercayaan 95% tidak memenuhi syarat, karena ada 8 atau 100% sel 

yang mempunyai expected kurang dari 5.  Sehingga Chi Square tidak terpenuhi, 

maka uji alternatif chi square yang digunakan adalah uji fisher exact table.  
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Hasil uji statistik dengan menggunakan uji alternatif uji fisher exact table  

dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Hubungan antara kadar debu dengan kapasitas vital paru 
Kadar Debu Kapasitas Vital Paru Total  

P Restriksi  
Berat+Sedang 

Restriksi  
Ringan+Normal 

Jumlah % Jumlah % Jumlah  % 
Tinggi 8 72,7 3 27,3 11 100 0.008 
Rendah 1 9,1 10 90,9 11 100 

 
Menurut tabel 4.8, terlihat bahwa responden yang berada diruangan berkadar 

debu tinggi dengan kapasitas vital paru restriksi berat+sedang berjumlah 8 orang atau 

72,7%, untuk responden yang berada diruangan yang berkadar debu tinggi dengan 

kapasitas vital paru restriksi ringan+normal berjumlah 3 orang atau 27,3%. 

Sedangkan responden yang berada diruangan berkadar debu rendah dengan kapasitas 

vital paru restriksi berat+sedang berjumlah 1 orang atau 9,1%, untuk responden yang 

berada di ruangan berkadar debu rendah dengan kapasitas vital paru restriksi 

ringan+normal berjumlah 13 orang atau 59,1%.  

Hasil uji fisher exact table diperolah nilai p value sebesar 0,008 (p < 0,05), 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang menyatakan ada hubungan antara kadar debu 

dengan kapasitas vital paru pada pekerja UD. Putra Kusuma Jati kelurahan Jepon 

Kabupaten Blora. 

4.2.2.2. Hubungan Pemakaian Masker  dengan Kapasitas Vital Paru 

Hubungan pemakaian masker dengan kapasitas vital paru dilihat pada tabel 

4.9: 

Tabel 4.9 Hubungan  Pemakaian Masker dengan kapasitas Vital Paru  
Pemakaian 

Masker 
Kapasitas Vital Paru Total p

Berat Sedang Ringan Normal 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Pakai 4 33,3 4 33,3 3 25,0 1 8,3 12 100 0,015
Tidak Pakai 0 0 1 10,0 2 20,0 7 70,0 10 100
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Dari tabel 4.9 menyatakan bahwa hasil uji statistik dengan menggunakan Chi 

Square menunjukkan bahwa dengan taraf kepercayaan 95% tidak memenuhi syarat, 

karena ada 8 atau 100% sel yang mempunyai expected kurang dari 5. Sehingga Chi 

Square tidak terpenuhi, maka uji alternatif chi square yang digunakan adalah uji 

fisher exact table. 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji alternatif uji fisher exact table  

dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Hubungan antara Pemakaian Masker dengan Kapasitas Vital Paru 

Pemakaian 
masker 

Kapasitas Vital Paru Total  

P Restriksi 
Berat + Sedang 

Restriksi  
Ringan + Normal 

Jumlah % Jumlah % Jumlah  % 
Tidak pakai 8 66,7 4 33,3 12 100 0.011 
Pakai 1 10,0 9 90,0 10 100 

 
Berdasarkan tabel 4.10, terlihat bahwa dari responden yang tidak memakai 

masker dengan kapasitas vital paru restriksi berat+sedang berjumlah 8 orang atau 

66,7%, untuk responden yang tidak memakai masker dengan kapasitas vital paru 

restriksi ringan+normal berjumlah 4 orang atau 33,3%.  Sedangkan dari responden 

yang memakai masker dengan kapasitas vital paru restriksi berat+sedang berjumlah 1 

orang atau 10,0%, untuk responden yang tidak memakai masker dengan kapasitas 

vital paru restriksi ringan+normal berjumlah 9 orang atau 90,0%.  

Hasil uji fisher exact table diperoleh nilai p value sebesar 0,011 ( p value < 

0,05), maka H0 ditolak dan Ha di terima, yang menyatakan ada hubungan antara 

pemakaian masker dengan kapasitas vital paru pada pekerja pengamplasan UD. Putra 

Kusuma Jati, di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 
5.1. Umur   

Kebutuhan zat tenaga terus meningkat sampai akhirnya menurun setelah usia 

40 tahun berkurangnya kebutuhan tenaga tersebut dikarenakan telah menurunnya 

kekuatan fisik. Dari penelitian diperoleh hasil dari 22 sampel dapat diketahui bahwa 

responden dengan umur <30 tahun adalah 1 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 12 

orang, dan umur 41-50 sebanyak 9 orang. 

. Sehingga dapat diketahui bahwa umur tebanyak yaitu umur 31-40 tahun, 

merupakan umur yang masih baik kekuatan fisiknya namun sudah mengalami 

paparan debu. 

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 sedangkan pada bayi sekitar 30 kali 

permenit (Syaifuddin, 1997:105). 

5.2. Masa kerja  

Berdasarkan hasil penelitian dari 22 sampel diperoleh hasil bahwa masa kerja 

>5 dan < 10 tahun sebanyak 8 orang, masa kerja 11-20 tahun sebanyak 12 tahun, dan 

masa kerja >20 tahun sebanyak 2 orang. Dengan masa kerja itu, maka sudah banyak 

terpapar oleh debu dan mengakibatkan penurunan kapasita vital paru.  

5.3. Kadar debu 

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 6 Desember 2011 dari 2 ruangan 

pengamplasan di UD Putra kusuma Jati dengan menggunakan alat dust sampler 

terdapat perbedaan total suspended particulat.  
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Pada ruang 1 diperoleh hasil 491,228 µ/Nm3  kategori debu rendah. 

Sedangkan pada ruangan 2 diperoleh hasil 1157,402 µ/Nm3 kategori kadar debu 

tinggi. 

5.4. Kapasitas Vital Paru 

Pengukuran kapasitas vital paru merupakan salah satu pengukuran terpenting 

dari semua pengukuran pernapasan klinis untuk menilai kemajuan berbagai penyakit 

paru. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kapasitas vital paru restriksi normal 

memiliki responden 8 orang (36,4 %), kapasitas vital paru restriksi ringan memiliki 

responden 5 orang (22,7%), kapasitas vital paru restriksi sedang memiliki responden 

5orang (22,7%), dan kapasitas vital paru restriksi berat memiliki responden 4 orang 

(18,2%). 

5.5. Pemakaian Masker 

Pemakaian masker menurut hasil penelitian terhadap 22 orang responden, 

diketahui 12 orang (54,4%) responden tidak pakai masker, dan 10 orang (45,5%) 

responden pakai masker. 

5.6. Hubungan Kadar Debu dengan kapasitas Vital Paru 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai p value 

sebesar 0,008 (p value < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima yang menyebabkan 

ada hubungan antara kadar debu dan kapasitas vital paru pada pekerja UD. Putra 

Kusuma Jati.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Dewi Widiyastuti dengan 

judul Pengaruh Paparan Debu Kayu Terhadap kapasitas Vital Paru Pekerja Mebel di 

Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, diperoleh hasil bahwa debu kayu 
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kapasitas vital paru, dengan nilai  

value sebesar 0,033 (p value < 0,05), sehingga ada pengaruh paparan debu kayu 

terhadap kapasitas vital paru pekerja mebel di  Kecamatan Jatipuro Kabupaten 

Karanganyar. 

Debu dapat menyebabkan penurunan kapasitas vital paru dimulai dengan 

debu masuk kedalam saluran respirasi yang menyebabkan mekanisme pertahanan 

non spesifik berupa batuk, bersin gangguan transport mukosilier dan fagositosis 

makrofag. Sistem mukosilier juga mengalami gangguan dan menyebabkan produksi 

lendir bertambah dan otot polos di sekitar jalan nafas terangsang sehingga 

menimbulkan penyempitan. Bila lendir semakin banyak disertai mekanismenya tidak 

sempurna, maka akan terjadi resistensi jalan nafas berupa obstruksi saluran 

pernafasan, yang secara umum bisa dikatakan terjadi penurunan kapasitas vital paru. 

Keadaan ini terjadi pada kadar debu melebihi nilai ambang batas (Suma’mur P.K, 

1996:127)  

Hal ini memberikan gambaran bahwa penurunan kapasitas vital paru  

disebabkan oleh adanya faktor banyaknya debu yang ada dalam lingkungan kerja 

seseorang. Lingkungan kerja dengan kadar debu yang tinggi memiliki 

kecenderungan terjadinya kapasitas vital paru restriksi sedang dan berat, sedangkan 

pada lingkungan kerja dengan kadar debu yang rendah memiliki kecenderungan pada 

kapasital vital paru restriksi ringan bahkan sebagian besar termasuk dalam kategori 

normal (Wiwiek Pudjiastuti, 2003). 

5.7. Hubungan Pemakaian Masker dengan Kapasitas Vital Paru 

Berdasarkan penelitian, maka diperoleh nilai p value sebesar 0,011 (p value < 

0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang menyatakan ada hubungan antara 
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penakaian masker dengan kapasitaas vital paru pada pekerja pengamplasan UD. 

Putra Kusuma Jati.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Muslikatul Mila dengan judul Hubungan Antara masa Kerja, Pemakaian Alat 

Pelindung Pernapasan (Masker) pada Tenaga Kerja Bagian Pengamplasan Dengan 

Kapasitas Fungsi Paru PT. Accent house Pecangaan Jepara. Hasil yang diperoleh p 

value: 0,001 ( p value < 0,05), sehingga ada hubungan antara pemakaian masker 

dengan kapasitas vital paru. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa salah satu cara untuk mengurangi 

resiko penurunan kapasitasa vital paru maka dapat dilakukan dengan memakai 

masker pada saat bekerja. Karena dengan menggunakan masker atau menggunakan 

alat perlindungan diri (APD) sesuai dengan standar  operasional kerja (SOP) yang 

diterapkan oleh perusahaan, maka resiko terjadinya kapasital vital paru yang sedang 

dan berat dapat diminimalisir (A.M. Sugeng Budiono, 2003:332). 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara kadar debu dengan kapasitas vital paru dengan p value 0,008, 

dan ada hubungan antara pemakaian masker dengan kapasitas vital paru dengan p  

value 0,011 pada pekerja bagian pengamplasan UD. Putra Kusuma Jati Kecamatan 

Jepon Kabupaten Blora Tahun 2011. 

 
6.2 Saran 

Adapun saran ditujukan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 

UD. Putra Kusuma Jati Kelurahan Jepon Kabupaten Blora,  Pekerja serta peneliti 

selanjutnya. 

6.2.1 Kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. 

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pekerja. 

6.2.2 Kepada pihak UD. Putra Kusuma Jati kelurahan Jepon Kabupaten Blora 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dari pihak UD. Putra Kusuma 

Jati Kelurahan Jepon Kabupaten Blora untuk menyediakan respirator sekali pakai 

untuk pekerja, memberitahu tentang cara pemakaian masker kepada pekerja. 

6.2.3 Kepada Pekerja 

Diharapkan kepada pekerja UD. Putra Kusuma Jati kelurahan Jepon 

Kabupaten Blora, terutama pada bagian pengamplasan untuk memakai masker pada 

saat bekerja. 
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6.2.3 Kepada Peneliti selanjutnya 

Sesuai hasil penelitian ini, bahwa ada hubungan antara kadar debu dan 

pemakaian masker dengan kapasitas vital paru pada pekerja bagian pengamplasan 

UD. Putra Kusuma Jati di Kelurahan Jepon Kabupaten Blora, maka kepada peneliti 

selanjutnya diharapkan menambahkan populasi seperti pada bagian pemotongan 

bahan baku, serta diharapkan untuk menambahkan variabel seperti masa kerja. 
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KUESIONER PENJARING 

HUBUNGAN ANTARA KADAR DEBU DAN PEMAKAIAN MASKER 

DENGAN KAPASITAS VITAL PARU PADA PEKERJA BAGIAN 

PENGAMPLASAN UD. PUTRA KUSUMA JATI 

 

1. No. Responden   : 

2. Tanggal Penelitian : 

3. Nama    : 

4. Umur    : 

5. Jenis Kelamin  : 

6. Jenis Pekerjaan  : 

 
 
NO. 

 
Pertanyaan 

 
Ya 

 
Tidak 

 
1. 

 
Apakah anda memiliki penyakit asma? 

  

 
2. 

 
Apakah anda memiliki penyakit pneumonia? 

  

 
3. 

 
Apakah anda memiliki penyakit bronchitis kronik? 

  

 
4. 

 
Apakah anda telah bekerja di UD. Kusuma Jati lebih dari 5 

tahun? (. . . tahun) 
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Data Hasil Penelitian 
 

No Nama Umur Kadar Debu KVP Masa Kerja APD 

1 Sahlid 35 Tinggi 3200 16 Pakai 

2 Nur Hidayat 39 Tinggi 2200 7 Tidak Pakai 

3 Sandi 42 Rendah 3000 15 Pakai 

4 Murdiyanto 43 Rendah 1700 13 Tidak Pakai 

5 Bambang sutopo 32 Tinggi 2200 10 Pakai 

6 Taman 33 Tinggi 1500 13 Tidak Pakai 

7 Ngalimun 49 Tinggi 1800 21 Tidak Pakai 

8 Yulianto 47 Tinggi 2300 12 Tidak Pakai 

9 Eko setyo 50 Rendah 1200 25 Tidak Pakai 

10 Mardiyanto 31 Rendah 3200 13 Pakai 

11 Rajiman 35 Rendah 3000 8 Tidak Pakai 

12 M. Kartono  32 Tinggi 2600 8 Tidak Pakai 

13 Dwiyanto 50 Tinggi 2000 15 Tidak Pakai 

14 Puryono 37 Tinggi 1800 15 Tidak Pakai 

15 Parjioto 42 Rendah 3200 16 Tidak Pakai 

16 Daryanto 34 Tinggi 2300 14 Tidak Pakai 

17 Agus ariyanto 31 Rendah 3200 10 Pakai 

18 Yahman  46 Tinggi  2600 12 Pakai  

19 Suharto  48 Rendah  3300 12 Pakai  

20 Karman  30 Rendah  3200 9 Pakai  

21 Subandi  34 Rendah  3800 7 Pakai  

22 Lulus susanto  40 Rendah  3600 7 Pakai 
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HASIL ANALISA DATA 
1. Analisis Univariate 

Statistics 

  
Umur Masa kerja Kadar Debu 

Pemakaian 
Masker 

Kapasitas Vital 
Paru 

N Valid 22 22 22 22 22

Missing 0 0 0 0 0

 
Umur 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid <=30 tahun 1 4.5 4.5 4.5

31 - 40 tahun 12 54.5 54.5 59.1

41 - 50 tahun 9 40.9 40.9 100.0

Total 22 100.0 100.0  

 
Masa kerja 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid >5 & <10 8 36.4 36.4 36.4

11 - 20 12 54.5 54.5 90.9

>= 20 2 9.1 9.1 100.0

Total 22 100.0 100.0  

 
Kadar Debu 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Tinggi 11 50.0 50.0 50.0

Rendah 11 50.0 50.0 100.0

Total 22 100.0 100.0  

 
Pemakaian Masker 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Tidak Pakai 12 54.5 54.5 54.5

Pakai 10 45.5 45.5 100.0

Total 22 100.0 100.0  
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Kapasitas Vital Paru 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Berat 4 18.2 18.2 18.2

Sedang 5 22.7 22.7 40.9

Ringan 5 22.7 22.7 63.6

Normal 8 36.4 36.4 100.0

Total 22 100.0 100.0  
 
2. Analisis Bivariate 

 
 

 

Kadar Debu * Kapasitas Vital Paru Crosstabulation

4 4 3 0 11
2.0 2.5 2.5 4.0 11.0

36.4% 36.4% 27.3% .0% 100.0%
0 1 2 8 11

2.0 2.5 2.5 4.0 11.0
.0% 9.1% 18.2% 72.7% 100.0%

4 5 5 8 22
4.0 5.0 5.0 8.0 22.0

18.2% 22.7% 22.7% 36.4% 100.0%

Count
Expected Count
% within Kadar Debu
Count
Expected Count
% within Kadar Debu
Count
Expected Count
% within Kadar Debu

Tinggi

Rendah

Kadar
Debu

Total

Berat Sedang Ringan Normal
Kapasitas Vital Paru

Total

Chi-Square Tests

14.000a 3 .003
18.764 3 .000

12.367 1 .000

22

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2.00.

a. 

Symmetric Measures

.624 .003

.767 .085 5.353 .000c

.782 .088 5.620 .000c

22

Contingency CoefficienNominal by Nominal
Pearson's RInterval by Interval
Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Crosstabs 

 
 

 
 

 
 

 
 

Case Processing Summary

22 100.0% 0 .0% 22 100.0%
Kadar Debu *
Kapasitas Vital Paru

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Kadar Debu * Kapasitas Vital Paru Crosstabulation

8 3 11
4.5 6.5 11.0

72.7% 27.3% 100.0%
1 10 11

4.5 6.5 11.0
9.1% 90.9% 100.0%

9 13 22
9.0 13.0 22.0

40.9% 59.1% 100.0%

Count
Expected Count
% within Kadar Debu
Count
Expected Count
% within Kadar Debu
Count
Expected Count
% within Kadar Debu

Tinggi

Rendah

Kadar
Debu

Total

Berat +
Sedang

Ringan +
Normal

Kapasitas Vital Paru

Total

Chi-Square Tests

9.214b 1 .002
6.769 1 .009

10.174 1 .001
.008 .004

8.795 1 .003

22

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.
50.

b. 

Symmetric Measures

.543 .002

.647 .156 3.796 .001c

.647 .156 3.796 .001c

22

Contingency CoefficienNominal by Nominal
Pearson's RInterval by Interval
Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Crosstabs 

 

 
 
 

 

Case Processing Summary

22 100.0% 0 .0% 22 100.0%
Pemakaian Masker *
Kapasitas Vital Paru

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Chi-Square Tests

10.404a 3 .015
12.554 3 .006

9.456 1 .002

22

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.82.

a. 

Pemakaian Masker * Kapasitas Vital Paru Crosstabulation

4 4 3 1 12
2.2 2.7 2.7 4.4 12.0

33.3% 33.3% 25.0% 8.3% 100.0%

0 1 2 7 10
1.8 2.3 2.3 3.6 10.0

.0% 10.0% 20.0% 70.0% 100.0%

4 5 5 8 22
4.0 5.0 5.0 8.0 22.0

18.2% 22.7% 22.7% 36.4% 100.0%

Count
Expected Count
% within
Pemakaian Maske
Count
Expected Count
% within
Pemakaian Maske
Count
Expected Count
% within
Pemakaian Maske

Tidak Pakai

Pakai

Pemakaian
Masker

Total

Berat Sedang Ringan Normal
Kapasitas Vital Paru

Total

Symmetric Measures

.567 .015

.671 .120 4.048 .001c

.681 .124 4.159 .000c

22

Contingency CoefficienNominal by Nominal
Pearson's RInterval by Interval
Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Case Processing Summary

22 100.0% 0 .0% 22 100.0%
Pemakaian Masker *
Kapasitas Vital Paru

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Pemakaian Masker * Kapasitas Vital Paru Crosstabulation

8 4 12
4.9 7.1 12.0

66.7% 33.3% 100.0%

1 9 10
4.1 5.9 10.0

10.0% 90.0% 100.0%

9 13 22
9.0 13.0 22.0

40.9% 59.1% 100.0%

Count
Expected Count
% within
Pemakaian Masker
Count
Expected Count
% within
Pemakaian Masker
Count
Expected Count
% within
Pemakaian Masker

Tidak Pakai

Pakai

Pemakaian
Masker

Total

Berat +
Sedang

Ringan +
Normal

Kapasitas Vital Paru

Total

Chi-Square Tests

7.246b 1 .007
5.091 1 .024
7.989 1 .005

.011 .010

6.916 1 .009

22

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.
09.

b. 

Symmetric Measures

.498 .007

.574 .163 3.134 .005c

.574 .163 3.134 .005c

22

Contingency CoefficientNominal by Nominal
Pearson's RInterval by Interval
Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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