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ABSTRAK 

 

 
Andhika Puja Hutama. 
Hubungan antara Masa Kerja dan Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan 
Kapasitas Vital Paru pada Pekerja Unit Spinning I Bagian Ring Frame PT. Pisma 

Putra Tekstil Pekalongan, 
xiv + 55 halaman + 10 tabel + 8 gambar + 11 lampiran 
 

Faktor pencemar pada industri tekstil salah satunya adalah debu kapas 
yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja.  Upaya pengendalian dapat 

dilakukan secara teknis, administratif dan secara medis apabila beberapa alternatif 
pengendalian mempunyai kendala pilihan untuk melengkapi tenaga kerja dengan 
alat pelindung diri menjadi suatu keharusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan antara masa kerja dan penggunaan alat pelindung dengan kapasitas vital paru 
pada pekerja unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pekerja unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma PutraTekstil 
Pekalongan yang berjumlah  131 orang. Sampel penelitian berjumlah 43 responden. 
Instrumen penelitian berupa kuesioner dan spirometer hutchinson. 

Hasil uji chi-square sebagai berikut: (1) Masa Kerja (p=0,000); (2) Penggunaan 
Alat Pelindung Diri Masker (p=0,028). 

Simpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan antara masa kerja dan 

penggunaan alat pelindung diri dengan kapasitas vital paru. Saran untuk pekerja 
diharapkan sadar untuk menggunakan alat pelindung diri masker berkaitan dengan 

banyaknya partikulat debu di tempat kerja yang dapat mengurangi kemampuan 
fungsi paru. sedangkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian sejenis namun dengan menambahkan variabel lain yang juga dapat 
mempengaruhi kapasitas vital paru. 

 
 
Kata Kunci: Masa Kerja, Alat Pelindung Diri, Kapasitas Vital Paru 
Kepustakaan: 28 (1995-2012) 
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ABSTRACT 
 
 

Andhika Puja Hutama. 
Relationship between Tenure and Use of Personal Protective Equipment by Vital 

Lung Capacity Unit Worker I Part Ring Spinning Frame PT. Pisma Putra Textile 

Pekalongan, 
xiv + 55 pages + 10 tables + 8 figures + 11 appendices 
 

Factor of pollutant in the textile industry is  one of the cotton dust that can affect 
the health of the workforce. Control efforts can be done technically, administratively and 
medically when several alternatives have control constraints option to equip workers with 
personal protective equipment is a must. The purpose of this study to determine the 
relationship between length of service and the use of personal protective equipment to the 
workers in lung vital capacity unit I parts ring spinning frames PT. Pisma Putra Textile 
Pekalongan. 

This study used cross-sectional approach. The population in this study were 
working unit I parts ring spinning frames PT. Pisma PutraTekstil Pekalongan totaling 131 
people. The research sample amounted to 43 respondents. Research instruments such as 
questionnaires and spirometer hutchinson.  

Chi-square test results as follows: (1) Tenure (p = 0.000), (2) Use of Personal 
Protective equipment masks (p = 0.028). 

Conclusions from this research that there is a relationship between length of 
service and the use of personal protective equipment with lung vital capacity. Suggestions 
for workers are aware to use personal protective equipment masks with regard to 
particulate dust in the workplace can reduce the ability of lung function. while for 
subsequent researchers expected to conduct similar research but by adding other variables 
that could also affect lung vital capacity 
 

Keywords: Tenure, Personal Protective Equipment, Vital Lung Capacity 

References: 28 (1995-2012)  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

MOTTO  

Higiene Perusahaan merupakan spesialisasi yang dalam lingkupnya yaitu 

mengenali, mengukur dan melakukan penilaian (evaluasi) terhadap faktor 

penyebab gangguan kesehatan atau penyakit dalam lingkungan kerja dan 

perusahaan. Dengan menerapkan higiene perusahaan, kesehatan tenaga kerja 

dapat dilindungi dan terhindar dari berbagai faktor penyakit akibat kerja 

(Suma’mur P. K, 2009:1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Ayahnda Teguh Pudjadi (Alm) 

dan Ibunda Kanti Budi Mulyani 

sebagai Dharma Bakti Ananda. 

2. Almamaterku Unnes. 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karunia-

Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Hubungan antara Masa Kerja dan 

Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Kapasitas Vital Paru pada Pekerja 

Unit Spinning I Bagian Ring Frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan”  

dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Jurusan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang.  

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai penyelesaian skripsi 

ini, dengan rendah hati disampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Bapak Drs. 

H. Harry Pramono, M.Si, atas surat keputusan penetapan Dosen Pembimbing 

Skripsi. 

2. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang, Bapak Drs. Tri Rustiadi, M.Kes., atas ijin penelitian. 

3. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. dr. Hj. Oktia Woro K.H., M.Kes., atas 

persetujuan penelitian. 

4. Pembimbing I, Bapak Drs. Sugiharto, M.Kes., atas bimbingan, arahan serta 

motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Pembimbing II, Ibu Mardiana, S.KM., M.Si., atas bimbingan, arahan serta 

motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.  



vii 
 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, atas bekal ilmu, bimbingan 

dan bantuannya. 

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Pekalongan, 

Bapak R. Mohammad Efendi, SE.,  atas ijin penelitian. 

8. Asisten Manager PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan, Bapak Sugiyanto., atas 

ijin penelitian. 

9. Ayahnda Teguh Pudjadi (alm) dan Ibunda Kanti Budi Mulyani, atas do’a, 

pengorbanan dan motivasi baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

10. Adikku (Ita dan Diva), atas do’a, motivasi dan semangat sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

11. Sahabatku (Muiz, Irkhas, Intan, Yessita, Cris, Yoga, Arif, Rizza, Rohyan, 

Fiyan, Randy, Dodit dan Hawa), atas bantuan, do’a, semangat, dan 

motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.  

12. Teman “Kos Tembok Cina” (Tsalas, Fahmi, Dhanang dan adi), atas masukan 

dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

13. Teman diskusi (Yulianto, Sri Winarsih, Nugroho, Aripta, Agung, Febri, Indah 

Sasongko, Suksmono, Hilda dan Candra), atas bantuan, masukan dan 

motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2008, atas masukan 

serta motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.  



viii 
 

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas masukannya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat 

ganda dari Allah SWT. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna 

penyempurnaan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat.  

 

 

 
Semarang,     Februari 2013 

     

Penyusun 
  



ix 
 

DAFTAR ISI 

                  Halaman 

JUDUL................................................................................................................     i     

ABSTRAK..........................................................................................................    ii 

ABSTRACT .......................................................................................................   iii 

PENGESAHAN  ................................................................................................   iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN....................................................................    v     

KATA PENGANTAR .......................................................................................   vi     

DAFTAR ISI  .....................................................................................................   ix  

DAFTAR TABEL .............................................................................................  xii  

DAFTAR GAMBAR  ........................................................................................ xiii 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN  .................................................................................     1 

1.1  Latar Belakang  ..........................................................................................     1 

1.2  Rumusan Masalah ......................................................................................     5 

1.3  Tujuan Penelitian........................................................................................     5 

1.4  Manfaat Penelitian......................................................................................     5 

1.5 Keaslian Penelitian .....................................................................................     6 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian ..........................................................................     7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................     9 

2.1 Kapasitas Vital Paru ...................................................................................     9 

2.2 Faktor yang berhubungan Kapasitas Vital Paru .........................................   12 



x 
 

2.3 Sistem Pernapasan Manusia .......................................................................   20 

2.4 Debu ...........................................................................................................   26 

2.5 Proses Penimbunan Debu pada Paru ..........................................................   28 

2.6 Kerangka Teori ..........................................................................................   31 

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................   32 

3.1  Kerangka Konsep .......................................................................................   32 

3.2 Variabel Penelitian .....................................................................................   32 

3.3 Hipotesis Penelitian ....................................................................................   33 

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel ...............................   33 

3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian  ................................................................   34  

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian .................................................................   34 

3.7 Sumber Data Penelitian ..............................................................................   35 

3.8 Instrumen Penelitian...................................................................................   36 

3.9 Prosedur Penelitian.....................................................................................   37 

3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data  ......................................................   39 

BAB IV HASIL PENELITIAN ........................................................................   41 

4.1 Gambaran Umum Penelitian   ....................................................................   41 

4.1.1 Karakteristik Responden ............................................................................   42 

4.2 Hasil Penelitian   ........................................................................................   42 

4.2.1 Analisis Univariat.......................................................................................   42 

4.2.1 Analisis Bivariat .........................................................................................   44 



xi 
 

BAB V PEMBAHASAN ...................................................................................   48 

5.1     Analisis Hasil Penelitian  ..........................................................................   48 

5.2     Keterbatasan Penelitian .............................................................................   54 

5.2.1  Hambatan Penelitian .................................................................................   54 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ................................................................   55 

6.1    Simpulan.....................................................................................................   55 

6.2    Saran ...........................................................................................................   55 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................     56 

LAMPIRAN ................................................................................................... ...   58 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 Halaman 

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian................................................................................. 6 

Tabel 2.1: Kriteria Kapasitas Vital Paru menurut American Thoracis Society......25 

Tabel 3.1: Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel..........................33 

Tabel 3.2: Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Data.............................................38 

Tabel 4.1: Distribusi Umur Responden..................................................................42 

Tabel 4.2: Distribusi Frekuensi Masa Kerja..........................................................43 

Tabel 4.3: Distribusi Frekuensi Penggunaan Alat Pelindung Diri Masker............43 

Tabel 4.4: Distribusi Frekuensi Kapasitas Vital Paru............................................44 

Tabel 4.5: Hubungan antara Masa Kerja dengan Kapasitas Vital Paru.................45 

Tabel 4.6: Hubungan antara Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Kapasitas  

 Vital Paru.............................................................................................  46 

 

  



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

         Halaman 

Gambar 2.1: Spirometer Hutchinson...................................................................   11 

Gambar 2.2: Masker Penyaring Debu .................................................................   16 

Gambar 2.3: Masker Berhidung ..........................................................................   17 

Gambar 2.4: Masker Bertabung ..........................................................................   17 

Gambar 2.5: Respirator .......................................................................................   18 

Gambar 2.6: Sistem Pernapasan Manusia ...........................................................   20 

Gambar 2.7: Kerangka Teori...............................................................................   31 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep ...........................................................................   32 

 

  



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

        Halaman  

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian .......................................................................   58 

Lampiran 2: Karakteristik Responden.................................................................   61 

Lampiran 3: DataPenggunaan APD Masker  ......................................................   63 

Lampiran 4: Rekap Data Pengukuran KVP  .......................................................   65 

Lampiran 5: Rekap Data Penelitian  ...................................................................   67 

Lampiran 6: Hasil Uji Chi Square ......................................................................   69 

Lampiran 7: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing............................   73 

Lampiran 8: Surat Ijin Penelitian dari FIK UNNES ...........................................   74 

Lampiran 9: Surat Ijin Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Pekalongan........   75 

Lampiran 10: Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian ..........................   76 

Lampiran 11: Dokumentasi .................................................................................   77



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi sekarang ini menuntut pelaksanaan kesehatan dan 

keselamatan kerja ditempat kerja. Dalam pekerjaan sehari-hari pekerjaan akan 

terpajan dengan berbagai risiko penyakit akibat kerja. Upaya pencegahan penyakit 

akibat kerja perlu ditingkatkan untuk meminimalisir risiko penyakit yang timbul 

akibat pekerjaan atau lingkungan kerja (Anies, 2005:2).  

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami peningkatan jumlah 

tenaga kerja sektor industri formal pada tahun 2012 sebesar 10,4% dari tahun 

sebelumnya, sedangkan pada sektor informal mengalami penurunan sebesar 

3,28%, hal ini dikarenakan perkembangan industri formal yang pesat sehingga 

membantu dalam penyerapan tenaga kerja (BPS, 2012:1).  

Industri tekstil berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja, Pada 

tahun 2006 jumlah industri tekstil di Indonesia mencapai 2699 perusahaan dengan 

total investasi Rp135,7 triliun. Jumlah ini mengalami sedikit kenaikan dibanding 

tahun sebelumnya yang berjumlah 2.659 perusahaan. Daya serap tenaga kerja di 

industri ini juga cukup besar mencapai 1,84 juta tenaga kerja per tahun. Lokasi 

industri di Jawa Barat 57%, Jawa Tengah 14% dan Jakarta 17%. Sisanya tersebar 

di Jawa Timur, Bali, Sumatera dan Yogyakarta (BPS dan API, 2007:1).  

Industri besar dan sedang di Kota Pekalongan pada tahun 2002 sejumlah 

142 perusahaan, data jumlah industri tekstil di Kota Pekalongan terutama 
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Pekalongan barat pada tahun 2002 yaitu 31 perusahaan, dan tenaga kerja bidang 

industri tekstil sebesar 2.385 pekerja (BPS, 2002:1). 

Pabrik tekstil merupakan pabrik yang memproduksi berbagai jenis kain 

dengan bahan baku benang. Proses pembuatannya meliputi blowing, carding, 

drawing breaker, drawing finisher, roving, ring frame, winding, doubling, two for 

one twister (TFO) dan yang terakhir adalah packing. Dalam proses produksi 

terdapat banyak risiko adanya penyakit akibat kerja yang dapat di timbulkan dari 

berbagai proses produksi industri tekstil, salah satunya terdapat partikel debu yang 

dihasilkan dari proses produksi.  

Salah satu dampak yang disebabkan oleh debu yaitu gangguan kapasitas 

vital paru. Ketika bernapas udara yang mengandung debu masuk ke dalam paru, 

debu yang berukuran 5-10 µm masih bisa ditahan oleh jalan napas bagian atas, 

sedangkan yang berukuran 3-5 µm ditahan dibagian tengan jalan napas. Partikel 

yang berukuran 1-3 µm langsung masuk dipermukaan jaringan dalam paru (Anies, 

2005:70). 

 Badan dunia International Labour Organization (ILO) mengemukakan 

penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan sebesar 34% adalah 

penyakit kanker, 25% kecelakaan, 21 % penyakit saluran pernapasan, 15 % 

penyakit kardiovaskuler, dan 5 % disebabkan oleh faktor yang lain. Penyakit 

saluran pernapasan akibat kerja, sesuai dengan hasil riset The Surveillance of 

Work Related and Occupational Respiratory Disease (SWORD) yang dilakukan 

di inggris ditemukan 3300 kasus baru penyakit paru yang berhubungan dengan 

pekerjaan. 
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Penggunaan alat pelindung diri  merupakan salah satu upaya untuk 

melindungi tubuh dari paparan-paparan penyebab penyakit yang ditimbulkan 

akibat pekerjaan. Salah satu bentuk alat pelindung diri pengendalian debu atau 

udara yang terkontaminasi ditempat kerja adalah menggunakan alat pelindung 

pernapasan berupa masker. Masker terbuat dari kain halus yang berfungsi 

melindungi partikel-partikel berukuran besar yang masuk kedalam saluran 

pernapasan (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:332).  

PT. Pisma Putra Tekstil terletak di Jalan Raya Spait km 10 Kabupaten 

Pekalongan Jawa Tengah, merupakan perusahaan pemintalan yang berada di 

Pekalongan yang dalam prosesnya mengedepankan manajemen mutu yang sesuai 

dengan standart ISO 9001. Produksi yang dihasilkan PT. Pisma Putra Tekstil 

adalah benang mulai dari polyester, rayon, dan benang campuran polyester 

tetoron. Kapasitas produksi benang per bulan di PT. Pisma Putra Tekstil 

Pekalongan sebanyak 4.000 bale. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di PT. X Kabupaten Pekalongan 

oleh Torik Fahmi dengan judul hubungan antara masa kerja dan penggunaan alat 

pelindung diri dengan kapasitas fungsi paru pada pekerja tekstil spinning I (2012) 

pada 45 pekerja didapatkan hasil bahwa 8,9% responden normal, 28,9% retriksi 

ringan, 40,0% retriksi sedang, 11,1% retriksi berat, 6,7% obstruksi ringan, 2,2% 

obstruksi berat dan 2,2% Mixed. 

Berdasarkan survei pendahuluan melalui observasi pada tanggal 12 Juni 

2012 proses produksi unit ring frame merupakan proses yang banyak 

menghasilkan polutan debu dibandingkan proses produksi lain. Hal ini 
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dikarenakan kapas dari unit roving yang masuk kedalam unit ring frame diputar 

dengan kecepatan tinggi oleh roll yang berada pada unit ring frame dan kapas 

yang tidak terpakai disemprot dengan blower, sehingga partikel debu beterbangan 

di lingkungan kerja. Berdasarkan survei awal diketahui 17 dari 28 pekerja unit 

ring frame tidak menggunakan alat pelindung diri masker, hal tersebut 

dikarenakan kurangnya kesadaran menggunakan alat pelindung diri masker dan 

pekerja merasa pengap jika menggunakan alat pelindung diri masker. Hal tersebut 

menyebabkan debu dapat terhirup secara bebas dan dapat menyebabkan gangguan 

pernafasan.  

Berdasarkan data sekunder dari perusahaan diketahui 131 populasi pekerja 

pada unit ring frame dan terdapat 89 pekerja dengan masa kerja ≥ 5 tahun. Hal ini 

sangat berbahaya karena semakin lama bekerja semakin banyak pula paparan 

debu yang dihirup sehingga kemungkinan gangguan pernapasan lebih besar.  

Berdasarkan hasil pengukuran kapasitas vital paru pada 10 pekerja yang tidak 

menggunakan alat pelindung diri masker diketahui 10% pekerja mengalami 

retriksi ringan, 20% pekerja mengalami retriksi sedang dan 70% pekerja 

mengalami retriksi berat, dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa 4 

responden pernah mengalami keluhan sesak nafas, 2 responden sering mengalami 

batuk, 1 responden sering mengalami rasa keluhan sakit pada dada dan 2 

responden tidak mengalami gangguan yang berhubungan dengan kapasitas vital 

paru.   

Hal inilah yang menjadi alasan dilakukan penelitian mengenai “Hubungan 

antara Masa Kerja dan Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Kapasitas Vital 
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Paru pada pekerja bagian Spinning I unit Ring Frame PT. Pisma Putra Tekstil 

Pekalongan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Adakah hubungan antara masa kerja dengan kapasitas vital paru pada pekerja 

unit spinning I bagian ring frame pt. pisma putra tekstil pekalongan? 

2. Adakah hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan kapasitas 

vital paru pada pekerja unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra 

Tekstil Pekalongan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara masa kerja dengan kapasitas vital paru 

pada pekerja unit Spinning I bagian Ring Frame PT. Pisma Putra Tekstil 

Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan 

kapasitas vital paru pada pekerja unit Spinning I bagian Ring Frame PT. 

Pisma Putra Tekstil Pekalongan. 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Tenaga Kerja  

       Memberikan informasi kepada tenaga kerja khususnya pada pekerja unit 

spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra tekstil Pekalongan mengenai 

kesehatan lingkungan kerja serta dampak kesehatan yang diterima tenaga kerja 

sehingga dapat dilakukan pencegahan.  
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1.4.2 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

       Upaya meningkatkan derajat kesehatan kerja dan pengembangan penerapan 

ilmu kesehatan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

pendidikan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya  mengenai 

masa kerja dan penggunaan APD dengan kapasitas vital paru. 

1.4.3 Peneliti Selanjutnya 

        Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis serta sarana pengaplikasian teori yang telah diterima dari bangku kuliah 

terhadap kenyataan di lapangan terutama mengenai permasalahan yang diteliti.  

1.5 Keaslian Penelitian 

        Keaslian Penelitian ini di gunakan untuk membedakan penelitian yang d i 

lakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya (Tabel 1.1). 

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

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

1. Hubungan 

antara kadar 
debu kayu 
dengan 

kapasitas 
vital paru 

pada tenaga 
kerja bagian 
Moulding 

Kesatuan 
Bisnis 

Mandiri 
(KBM) 
industri kayu 

brumbung 
Mranggen 

Kab. Demak 

Erfin 

Desi 
Prinanti 

Tahun 2010 

di 
Kabupaten 
Demak 

Rancangan 

penelitian 
dengan 
pendekatan 

Cross 
Sectional 

Variabel 

bebas: 
kadar 
debu kayu 

Variabel 
terikat: 

kapasitas 
vital paru 
 

Ada 

hubungan 
antara kadar 
debu kayu 

dengan 
kapasitas 

vital paru 
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

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

2. Paparan 
Debu 

Terhirup 
dan 

Gangguan 
Fungsi  
Paru pada 

Pekerja 
Industri 

Batu Kapur  
(Studi di 
Desa Mrisi 

Kecamatan 
Tanggung 

harjo 
Kabupaten 
Grobokan 

Siti 
yulaeka 

Tahun 
2007 di 

Tanggung 
harjo, 

Grobogan  
 

 Variabel 
terikat: 

gangguan 
fungsi 

paru 
(retriksi, 
obstruksi, 

mixed) 

hubungan yang 

bermakna  
dengan 
terjadinya 

gangguan 
fungsi paru,  

probabilitas 
terjadinya 
gangguan 

fungsi paru 
adalah 68,6 % 

  Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas 

adalah terletak pada karakteristik sasaran yang dijadikan responden. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sasaran adalah pekerja yang bekerja di bagian 

spinning I unit ring frame PT. Pisma Putra Tekstil, sehingga dari jenis pekerjaan 

dan keadaan lingkungan kerja sasaran berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Sedangkan untuk jenis variabel jelas berbeda, karena pada penelitian ini peneliti 

ingin mengetahui hubungan antara masa kerja dan penggunaan alat pelindung diri 

dengan kapasitas vital paru. namun, desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sama dengan penelitian diatas yaitu menggunakan metode 

penelitian survei analitik dengan rancangan penelitian dengan pendekatan Cross 

Sectional. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

       Penelitian dilaksanakan dibagian Ring Frame PT. Pisma Putra Tekstil 

Pekalongan yang terletak di Jalan Raya Spait km 10 Kabupaten Pekalongan. 
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1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

       Penelitian ini dimulai pada awal bulan Januari 2013. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

       Materi dalam penelitian ini mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3), yaitu pada aspek masa kerja dan penggunaan alat pelindung diri dengan 

kapasitas vital paru. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kapasitas Vital Paru 

2.1.1 Pengertian Kapasitas Vital Paru 

Kapasitas vital paru adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan 

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

Kapasitas paru adalah suatu kombinasi peristiwa-peristiwa sirkulasi paru atau 

menyatakan dua atau lebih volume paru yaitu alun nafas, volume cadangan 

ekspirasi dan volume residu (Guyton Arthur C dan John E. Hall, 1997:604). 

Menurut Guyton Arthur C, (1995:604) kapasitas vital paru dapat 

dibedakan menjadi empat, yaitu: 

2.1.1.1 Kapasitas Inspirasi 

  Kapasitas sama dengan volume tidak ditambah dengan cadangan inspirasi 

yaitu jumlah udara (±3500 ml) yang dapat dihirup oleh seseorang dimulai tiap 

ekspirasi normal dan pengembangan paru sampai jumlah maksimal 

2.1.1.2 Kapasitas Residu Fungsional 

  Jumlah udara yang tersisa dalam paru pada akhir ekspirasi normal (± 2300 

ml). Kapasitas residu fungsional sama dengan volume cadangan ekspirasi 

ditambah volume residu fungsional adalah jumlah udara yang tersisa dalam paru 

pada akhir ekspirasi (± 2300 ml).  

2.1.1.3 Kapasitas Paru Vital 

        Kapasitas paru vital sama dengan volume cadangan inspirasi dan volume 

cadangan ekspirasi yaitu jumlah udara maksimµm yang dapat dikeluarkan 
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seseorang dari paru setelah terlebih dahulu mengisi paru secara maksimum dan 

kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya (±4600 ml). 

2.1.1.4 Kapasitas Paru Total  

  Kapasitas paru total merupakan volume maksimum pengembangan paru 

dengan usaha inspirasi sebesar mungkin dengan inspirasi paksa (±5800 ml). 

Kapasitas vital paru rata-rata pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 

liter (Jan Tambayong, 2001:86).  

2.1.2 Volume Paru  

  Volume paru ditentukan oleh proses spirometri yang mengukur atau 

menghitung volume paru yang keluar masuk paru. volume paru yang biasanya 

diukur yaitu (1) volume tidal merupakan volume udara yang secara normal 

dihirup (inspirasi) atau dihembuskan (ekspirasi); (2) udara cadangan inspirasi 

adalah volume udara diatas inspirasi tidal volume yang dapat secara maksimum 

dihirup pada setiap tarikan nafas; (3) volume cadangan ekspirasi adalah jumlah 

udara maksimum yang dapat dihembuskan melebihi ekspirasi normal; (4) volume 

residu adalah udara yang tetap berada di dalam paru setelah ekshalasi.  

2.1.3 Alat Pemeriksaan Kapasitas Vital Paru 

  Alat yang digunakan adalah spirometer hutchinson merupakan suatu 

metode sederhana yang dapat mengukur sebagian besar volume dan kapasitas  

vital paru, spirometer mengukur jumlah udara yang dikeluarkan per detik. Volume 

maksimum hembusan udara dari paru dalam waktu satu detik setelah inspirasi 

maksimum disebut Force Expiratory Volume (FEV 1). 
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2.1.4 Cara Pengukuran Kapasitas Vital Paru 

        Bagian yang ada pada spirometer: (1) floating drum yaitu tabung tempat 

ruangan udara; (2) air; (3) drum tempat penampungan air; (4) ruang oksigen atau 

udara pernapasan; (5) tempat mulut untuk menghirup.  

        Cara pengukurannya adalah: 

1. Air dimasukkan pada tabung Hutchinson sebatas garis merah. 

2. Kleb batas disesuaikan dengan suhu air yang terbaca di termometer.  

3. Sampel diminta untuk melakukan inspirasi maksimal dengan menarik nafas 

sedalam-dalamnya kemudian menghembuskan atau memasukkan udara 

melalui mulut ke selang karet spirometer.  

4. Saat udara dimasukkan maka tabung akan naik.  

5. Baca hasilnya pada skala pengukuran yang tertera di tabung spirometer 

hutchinson. 

6. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali (Gambar 2.1) 

Gambar 2.1: spirometer hutchinson 
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2.1.5 Kegunaan Pemeriksaan Fungsi Paru 

Pemeriksaan fungsi paru pada pekerja berguna untuk: 

1. Mengidentifikasi penyakit paru, gangguan pernapasan sebelµm bekerja untuk 

menentukan penyakit secara dini dan memperbaiki perjalanan penyakit.  

2. Menilai bahaya dengan spirometer yang ada ditempat kerja dan mendapat 

standar bahaya tersebut. 

3. Pemeriksaan fungsi paru juga dapat digunakan untuk diagnosis dan 

menentukan derajat kelainan paru, mengidentifikasi jenis gangguan fungsi 

pernafasan dan mengidentifikasi atau menyingkirkan penyakit respiratorius 

sesak nafas. 

2.2 Faktor yang berhubungan dengan Kapasitas Vital Paru 

     Banyak faktor yang berhubungan dengan kapasitas vital paru seperti umur, 

masa kerja, jenis kelamin, aktivitas fisik, riwayat penyakit, penggunaan alat 

pelindung diri, status kesehatan, iklim kerja dan ventilasi udara 

2.2.1 Umur  

 Umur berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur, 

semakin tua umur seseorang maka semakin besar kemungkinan terjadinya 

penurunan fungsi paru (Joko Suyono, 2001:218). Menurut Soeparwoto (2007:117) 

umur 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 mempengaruhi frekuensi pernapasan dan 

kapasitas paru. Frekuensi pernapasan pada orang dewasa antara 16-18 kali per 
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menit, pada anak-anak sekitar 24 kali per menit. Walaupun pada orang dewasa 

frekuensi pernapasan lebih kecil dibanding dengan anak dan bayi. Dalam kondisi 

tertentu hal ini akan berubah misalnya akibat dari suatu penyakit, pernapasan bisa 

bertambah cepat dan sebaliknya (Syaifuddin, 2006:105).  

  Umur harus mendapatkan perhatian karena akan mempengaruhi kondisi 

fisik mental, kemampuan kerja dan tanggung jawab seseorang. Umur muda 

umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat,dinamis dan kreatif tetapi juga cepat 

bosan, kurang tanggung jawab. Umur tua umumnyakondisi fisiknya berkurang, 

tetapi bekerja ulet dan tanggung jawab besar. Beberapa kapasitas fis ik seperti 

penglihatan, pendengaran dan kecepatan reaksi menurun sesudah umur 30 tahun 

atau lebih (Suma’mur P. K, 1996:305).  

2.2.2 Masa Kerja  

        Menurut  Robert E. Hyatt (2008:60) Setiap kegiatan industri selalu 

menggunakan teknologi, baik teknologi canggih ataupun teknologi sederhana. 

Efek samping penggunaan teknologi dapat mengganggu tatanan kehidupan dan 

lingkungan hidup, khususnya penggunaan teknologi yang dapat berdampak 

negatif bagi tenaga kerja. Pekerja yang berada pada lingkungan kerja dengan 

kadar debu tinggi dalam waktu lama memiliki resiko tinggi terkena obstruksi 

paru. Masa kerja mempunyai kecenderungan sebagai faktor risiko terjadinya 

obstruksi pada pekerja di industri lebih dari 5 tahun. 

        Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja dari pertama mulai 

masuk hingga sekarang masih bekerja. Masa kerja dapat diartikan sebagai 

sepenggal waktu yang agak lama dimana seseorang tenaga kerja masuk dalam 

http://www.goodreads.com/author/show/600637.Robert_E_Hyatt
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satu wilayah tempat usaha sampai batas waktu tertentu (Suma’mur P. K, 

1996:71). 

2.2.3 Jenis Kelamin 

        Jenis kelamin merupakan hal yang membedakan manusia antara laki- laki 

dan perempuan. Jenis pekerjaan antara laki- laki dan perempuan sangatlah 

berbeda. Pembagian kerja secara sosial antara pria dan wanita menyebabkan 

perbedaan terjadinya paparan yang diterima orang, sehingga penyakit yang 

dialami berbeda pula, kasus wanita lebih banyak daripada pria. Hal ini disebabkan 

karena wanita sedang mengalami fase reproduksi yang sangat menekan atau 

memberatkan keadaan fisiknya (Juli Soemirat Slamet, 2000:57). Jenis kelamin 

mempunyai kapasitas vital paru yang berbeda. Volume dan kapasitas paru pada 

wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria (Guyton Arthur C, 1997:605). 

Kapasitas vital paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita 

dewasa 3,1 liter (Jan Tambayong, 2001:86).  

2.2.4 Aktivitas Fisik  

        Daya tahan kardiorespirasinya menurun 17-27 % bila seseorang 

beristirahat di tempat tidur selama 3 minggu. Jenis latihan juga mempengaruhi, 

orang yang melakukan olahraga lari jarak jauh daya tahan kardiorespirasinya 

meningkat lebih tinggi dibandingkan orang yang berolahraga senam atau anggar. 

Latihan fisik akan menyebabkan otot menjadi kuat. Perbaikan fungsi otot, 

terutama otot pernapasan menyebabkan pernapasan lebih efisien pada istirahat. 

Ventilasi paru pada orang yang terlatih dan tidak terlatih relatif sama besar, tetapi 

orang yang berlatih bernapas lebih dalam. Hal ini menyebabkan oksigen yang 

diperlukan untuk kerja otot pada proses ventilasi berkurang, sehingga dengan 
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jumlah oksigen sama, otot yang terlatih akan lebih efektif kerjanya Faal paru dan 

olahraga mempunyai hubungan timbal balik, gangguan faal paru dapat 

mempengaruhi kemampuan olahraga, sebaliknya latihan fisik yang teratur atau 

olahraga dapat meningkatkan faal paru. seseorang yang aktif dalam latihan fisik 

akan mempunyai kapasitas aerobik yang lebih besar dan kebugaran yang lebih 

tinggi (Syukri Sahab MS, 1997:24). 

       Latihan fisik akan mempengaruhi organ sehingga kerja organ lebih efisien 

dan kapasitas kerja maksimum yang tercapai lebih besar. Faktor yang paling 

penting dalam perbaikan kemampuan pernapasan untuk mencapai tingkat optimal 

adalah kesanggupan untuk meningkatkan capillary bed yang aktif, sehingga 

jumlah darah yang mengalir pada paru lebih banyak dan darah yang berikatan 

dengan oksigen per unit waktu juga akan meningkat. Peningkatan ini digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen. Penurunan fungsi paru 

orang yang tidak berolahraga atau usia tua terutama disebabkan oleh hilangnya 

elastisitas paru dan otot dinding dada. Hal ini menyebabkan penurunan nilai 

kapasitas vital dan nilai forced expiratory volume serta meningkatkan volume 

residu paru. 

2.2.5 Riwayat Penyakit 

       Riwayat pekerjaan yang menghadapi debu akan mengakibatkan gangguan 

fungsi paru dan salah satu pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari 

diri dari debu dengan cara memakai masker saat bekerja (Suma’mur P. K, 

1996:98). Kapasitas vital paru akan berkurang pada penyakit paru, jantung (yang 

menimbulkan kongesti paru-paru) dan kelemahan otot paru (Guyton Arthur C, 

1995:608). 
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2.2.6 Penggunaan Alat Pelindung Diri 

        Alat Pelindung Diri merupakan seperangkat alat yang digunakan tenaga 

kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari adanya potensi bahaya 

atau kecelakaan kerja (A.M Sugeng Budiono, 2003:329). Alat Pelindung Diri 

disini adalah Alat Pelindung Diri pernapasan yang berfungsi untuk melindungi 

pernapasan terhadap gas, uap, debu atau udara yang terkontaminasi di tempat 

kerja yang dapat bersifat racun. Alat pelindung diri harus memenuhi persyaratan 

yaitu Alat Pelindung Diri harus enak dipakai, tidak mengganggu kerja, memberi 

perlindungan yang efektif terhadap bahaya (Suma’mur P. K, 1996:217). 

        Macam-macam alat pelindung pernapasan menurut (A.M Sugeng 

Budiono, 2003:217), yaitu: 

2.2.6.1 Masker 

        Untuk melindungi debu atau partikel-partikel yang lebih besar yang masuk 

ke dalam pernapasan, dapat terbuat dari kain dengan ukuran pori-pori tertentu. 

Macam-macam masker meliputi: 

2.2.6.1.1 Masker Penyaring Debu 

       Masker ini berguna untuk melindungi pernapasan dari serbuk logam 

penggerindaan, penggergajian atau serbuk kasar lainnya (Gambar 2.3).  

 

Gambar 2.2: Masker Penyaring Debu 
(Sumber: Ari Setio, 2012:1) 
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2.2.6.1.2 Masker Berhidung 

        Masker ini dapat menyaring debu atau benda sampai ukuran 0.5 mikron 

(Gambar 2.3). 

 

Gambar 2.3:Masker Berhidung 

(Sumber: Lapak Keakea, 2012:1).  

2.2.6.1.2 Masker Bertabung 

 Masker bertabung mempunyai filter yang lebih baik dari masker 

berhidung. Masker ini sangat tepat digunakan untuk melindungi pernapasan dari 

gas tertentu (Gambar 2.4). 

 

Gambar 2.4:Masker bertabung  

(Sumber: Keskerfkmunmuha, 2012:1). 
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2.2.6.1.4 Respirator 

Berguna untuk melindungi pernapasan dari debu, kabut, uap logam, asap 

dan gas.alat ini dapat dibedakan atas:  

1. Respirator pemurni udara  

        Membersihkan udara dengan cara menyaring atau menyerap kontaminan 

dengan toksisitas rendah sebelµm memasuki sistem pernapasan 

2. Respirator penyalur udara 

        Memberikan aliran udara yang tidak terkontaminasi secara terus-menerus. 

Udara dapat dipompakan dari sµmber yang jauh (dihubungkan dengan selang 

tahan tekanan) atau dari persediaan portabel (seperti tabung yang berisi udara 

bersih atau oksigen), jenis ini biasa dikenal dengan Self Contained Breathing 

Apparatus (Gambar 2.5). 

 

Gambar 2.5 : Respirator  
(Sumber: Keskerfkmunmuha, 2012:1). 

2.2.7 Status Kesehatan  

Menurut Adriana Pusparini yang dikutip oleh Dwi Susanti (2008:12). 

Dalam keadaan sakit bronchiolus yang lebih kecil sering kali memainkan peran 

yang lebih besar dalam menentukan pertahanan aliran udara karena dua hal 
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berikut: (1) karena ukurannya kecil maka lebih mudah tersumbat, (2) karena 

dindingnya memiliki otot polos dengan persentase yang cukup besar maka mudah 

berkontriksi. Gangguan kesehatan yang terjadi pada seseorang yang diakibatkan 

karena infeksi pada saluran pernapasan dapat mengakibatkan penurunan fungsi 

paru. Selain itu semua penyakit dalam kehidupan seseorang seperti asma, 

pneumonia, bronchitis kronik dan lain- lain akan mempengaruhi kapasitas vital 

paru. 

2.2.8 Iklim Kerja 

Iklim kerja dalam hal ini iklim kerja panas menurut Permenekertrans 

No.13 Tahun 2011 adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan 

gerakan udara dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh 

tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya. Sedangkan menurut Heru Subaris dan 

Haryono (2007:42) dan Suma’mur P. K (2009:151), iklim kerja adalah kombinasi 

dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara dan suhu radiasi 

pada suatu tempat kerja.  

        Cuaca kerja yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan syarat yang 

ditentukan dapat menurunkan kapasitas kerja yang berakibat menurunnya efisiensi 

dan produktivitas kerja. Suhu udara yang dianggap nyaman bagi orang indonesia 

ialah sekitar 24oC-26oC dan selisih suhu di dalam dan diluar tidak boleh lebih dari 

5oC. Batas kecepatan angin secara kaasar yaitu 0,25 sampai 0,5 m/dt (Heru 

Subaris dan Haryono, 2007: 43).  

2.2.9 Ventilasi Udara 

Ventilasi industri atau pertukaran udara di dalam industri merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk memelihara dan menciptakan udara ruangan kerja 
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yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi atau kenyamanan pekerja. Selain 

itu ventilasi udara dapat berfungsi untuk menurunkan kadar kontaminan di udara 

tempat kerja sampai batas yang tidak membahayakan bagi kesehatan dan 

keselamatan kerja (Suma’mur P. K, 1996:274).  

2.3 Sistem Pernapasan Manusia 

2.3.1 Anatomi Saluran Pernapasan 

Anatomi saluran pernapasan manusia terdiri dari berbagai macam bagian 

(Gambar 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6: Anatomi Saluran Pernafasan Manusia  

Sumber: John Gibson, 2003:135 

2.3.1.1 Hidung  

Hidung merupakan udara yang pertama, mempunyai dua lubang (Kavum 

nasi), dipisahkan oleh sekat hidung (septum nasi). Di dalamnya terdapat bulu-bulu 

yang berguna untuk menyaring udara, debu dan kotoran-kotoran yang masuk 

kedalam lubang hidung (Syaifuddin, 2006:193).  

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pernapasan_atas


21 
 

 
 

2.3.1.2 Faring  

Merupakan saluran bersama bagi sistem pernapasan maupun sistem 

pencernaan. Terdapat dua saluran yang berjalan yaitu dari tekak-trakea (windpipe) 

tempat lewatnya udara ke paru-paru dan tekak-esofagus saluran lewatnya 

makanan ke lambung (Lauralle Sherwood, 2001:412). Rongga tekak dibagi dalam 

tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian sebelah atas yang sama tingginya dengan koana yang disebut 

nasofaring. 

2. Bagian tengah yang sama tingginya dengan istmus fausiµm disebut arofaring 

3. Bagian bawah sekali dinamakan laringofaring (Syaifuddin, 2006:194). 

2.3.1.3 Laring  

Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara 

terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra servikalis dan masuk 

ke dalam trakhea di bawahnya (Evelyn C. Pearce, 2002:212).  

2.3.1.4 Trakea 

Merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang 

terdiri dari tulang-tilang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda (huruf C). 

Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut sel 

bersilia, hanya bergerak ke arah luar. Panjang trakea 9-11 cm dan di belakang 

terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Trakea dapat berfungsi 

dalam mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama udara pernapasan 

yang dilakukan oleh sel-sel bersilia (Syaifuddin, 2006:195).  

2.3.1.5 Bronkus 

Merupakan lanjutan dari trakhea ada dua buah yang terdapat pada 

ketinggian vertebra torakalis ke-IV dan ke-V mempunyai struktur serupa dengan 
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trakhea dan dilapisi oleh jenis sel-sel yang sama. Bronkhus berjalan ke bawah dan 

samping ke arah tampuk paru-paru. Bronkhus kanan lebih pendek dan lebih besar 

daripada bronkus kiri, terdiri dari 6-8 cincin dan mempunyai 3 cabang. Bronkus 

kiri lebih panjang dan lebih ramping dari yang kanan, terdiri dari 9-12 cincin dan 

mempunyai 2 cabang (Evelyn C. Pearce, 2002:214).   

2.3.1.6 Paru  

        Paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari 

gelembung (gelembung hawa atau alveoli). Gelembung-gelembung ini terdiri dari 

sel-sel epitel dan endotel. Paru jika dibentangkan luas permukaan lebih kurang 90 

meter2 dan pada lapisan inilah terjadi pertukaran udara, oksigen masuk ke dalam 

darah dan karbondioksida di keluarkan dari darah (Syaifuddin, 2006:196).  

2.3.2 Fisiologi Pernapasan  

Pernapasan paru merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang 

terjadi pada paru. Fungsi paru adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbon 

dioksida pada pernapasan melalui paru atau pernapasan eksterna, oksigen 

diperoleh melalui hidung dan mulut pada waktu bernapas oksigen masuk melalui 

trakea dan pipa bronkhial ke alveoli dan dapat berhubungan erat denga darah di 

dalam kapiler pulmonalis (Evelyn C Pearce, 2002:219). 

Menurut Guyton Arthur C (1995:342) Proses pernapasan dibagi menjadi 

empat peristiwa: 

1. Ventilasi pulmonal yaitu masuk keluarnya udara dari atmosfer ke bagian 

alveoli paru-paru 

2. Difusi oksigen dan karbondioksida di udara ke pembuluh darah yang 

disekitar alveoli 
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3. Transpor oksigen dan karbondioksida di darah ke sel 

4. Pengaturan ventilasi.    

2.3.3 Patofisiologi Saluran Pernapasan 

Penyakit paru yang terjadi pada perusahaan tekstil, merupakan efek 

terjadinya patofisiologi adanya polutan partikel yang masuk kedalam tubuh 

manusia terutama melalui sistem pernapasan. Oleh karena itu pengaruh yang 

merugikan terutama terjadi pada sistem pernapasan. Debu bersifat fibrosis pada 

paru sehingga alveoli mengalami kekuatan yang berakibat terjadinya penurunan 

elastisitas dan pengembangan paru, sehingga alveoli mengalami beban keja 

pernapasan yang sangat kuat. Untuk mengatasi daya elastisitas alat pernapasan 

diperlukan nafas cepat dan dangkal. Pernapasan ini mengakibatkan hipoventuilasi 

alveolar dan ketidakmampuan mempertahankan gas dalam normal, setiap 

penurunan pengembangan paru akan menyebabkan pengurangan kapasitas vita l 

paru. 

Debu menyebabkan refleks batuk atau penghentian bernapas. Jika zat ini 

menembus ke dalam paru-paru dapat terjadi bronkitis toksik, odema paru atau 

pneumonitis. Para pekerja menjadi toleran terhadap paparan iritan berkadar 

rendah dengan meningkatkan skresi mukus. Partikel debu yang berdiameter lebih 

dari 15  µm tersaring keluar pada saluran napas bagian atas. Partikel 5-15 µm 

tertangkap pada mukosa saluran yang lebih rendah dan kembali disapu ke laring 

oleh kerja mukosiliar, selanjutnya ditelan. Bila partikel ini mengiritasi saluran 

pernapasan atau melepaskan zat-zat yang merangsang respon imun, dapat timbul 

penyakit pernapasan seperti bronkhitis (World Health Organization, 2001:213). 
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Partikel berdiameter antara 0,5 µm dan 5 µm (debu yang ikut pernapasan) 

dapat melewati sistem pembersihan mokosiliar dan masuk ke saluran pernapasan 

terminal dan alveoli. Dari sana debu ini akan dikumpulkan oleh sel seavenger 

(makrofag) dan dihantarkan kembali ke sistem mukosiliar atau ke sistem limfatik. 

Partikel berdiameter kurang dari 0,5 µm kemungkinan tetap mengambang dalam 

udara dan tidak diretensi. Partikel yang berdiameter kurang dari 3 µm dengan 

panjang sampai 100 µm dapat mencapai saluran napas terminal, namun tidak 

dibersihkan oleh makrofag akan tetapi partikel ini mungkin ditelan lebih dari satu 

makrofag dan dibungkus dengan bahan protein kaya besi sehingga terbentuk 

badan-badan “asbes” yang khas (World Health Organization, 2001:214). 

Sebab-sebab utama penyakit pernapasan adalah: 

1. Mikroorganisme patogen yang mampu bertahan terhadap fagositosis.  

2. Partikel mineral yang menyebabkan kerusakan atau kematian makrofag yang 

menelannya, sehingga menghambat pembersihan dan merangsang reaksi 

jaringan 

3. Partikel organik yang merangsang respon imun.  

4. Kelebihan beban sistem akibat pajanan terus menerus terhadap debu respirasi 

berkadar tinggi yang menµmpuk disekitar saluran napas terminal.  

2.3.4 Kegunaan Pemeriksaan Vital Paru 

Pemeriksaan fungsi paru pada pekerja berguna untuk: 

1. Mengidentifikasi penyakit paru, gangguan pernapasan sebelµm bekerja dan 

selama bekerja kemudian secara berkala untuk menentukan penyakit secara 

dini dan memperbaiki perjalanan penyakit dan prognosis.  
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2. Menilai bahaya dengan spirometer yang ada ditempat kerja dan mendapat 

standar bahaya terebut (Joko Suyono, 2001:220). 

2.3.5 Gangguan Fungsi Paru 

        Gangguan fungsi paru adalah penyakit yang dialami oleh paru-paru yang 

disebabkan oleh berbagai sebab, misal: virus, bakteri, debu maupun partikel-

partikel lainnya. Penyakit-penyakit yang diklasifikasikan karena uji spirometer 

ada dua macam, yaitu penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan ventilasi 

obstruksi dan penyakit-penyakit yang menyebabkan respirasi restriktif (Guyton 

Arthur C, 1995:379) (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1: Kriteria Kapasitas Vital Paru menurut American Thoracis Society 

KAPASITAS VITAL PARU (%) KATEGORI 

> 80% NORMAL 

60-79% RETRIKSI RINGAN 

51-59% RETRIKSI SEDANG 

<50% RETRIKSI BERAT 

(Sumber: Mukhtar Ikhsan, 2002:82). 

2.3.5.1 Penyakit Parenkim Paru  

       Pneumokoniosis adalah segolongan penyakit yang disebabkan oleh 

penimbunan debu dalam paru-paru. Tergantung dari jenis yang ditimbun, maka 

nama penyakitpun berlainan. Beberapa dari pneumokoniosis yang terkenal 

diantaranya silicosis disebabkan oleh SiO2 bebas, asbestosis disebabkan oleh debu 

asbes, berryliosis disebabkan oleh debu Be, siderosis disebabkan oleh debu yang 

mengandung Fe2O3, stannosis disebabkan oleh debu bijih timah putih, byssinosis 

disebabkan oleh debu kapas (Suma’mur P. K, 1996:126).  
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        Derajat keparahan akibat debu kapuk (byssinosis) yaitu sebagai berikut: 

1. Derajat setengah: kadang-kadang ada keluhan rasa berat di dada pada 

haripertama masuk kerja.  

2. Derajat satu: ada keluhan berat rasa berat di dada atau sesak nafas pada hari 

pertama masuk kerja 

3. Derajat dua: keluhan rasa berat di dada dan sesak nafas tidak hanya terjadi 

pada hari pertama masuk kerja, tetapi berlanjut pada hari-hari lain. 

4. Derajat tiga: kecuali gejala-gejala pada deraja dua, ditambah adanya kelainan 

paru menetap (Anies, 2005:77). 

2.4 Debu  

2.4.1 Definisi Debu  

  Debu adalah istilah yang digunakan dalam industri untuk menguraikan 

bagian-bagian padat yang berada diudara yang biasanya besarnya antara 0,1 

sampai 25 µm. Debu yang besarnya lebih dari 25 µm tidak cukup lama 

mengudara dan tidak menjadi masalah karena debu dapat tertahan oleh bulu 

hidung. Debu dengan ukuran yang besarnya lebih dari 5 µm disebut debu yang 

dapat dihirup atau respirable dust (ILO, 1991:71). 

  Debu yaitu pertikel-partikel zat padat yang disebabkan oleh kekuatan-

kekuatan alami atau mekanisme seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan, 

pengepakan yang cepat, peledakan, dan bahan-bahan baik organik, maupun 

anorganik. Misalnya: bath, butir-butir zat, dan sebagainya. contohnya: debu 

kapas, debu asbes (Suma’mur P. K, 1996:104).  

2.4.2 Macam-macam Debu  

  Macam-macam debu menurut Harrington & Hill (2003:154), yaitu: (1) 

debu batu bara; (2) debu silika; (3) debu asbestos; (4) debu mineral buatan 
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manusia; (5) debu kapas; (6) debu yang lain. Umumnya debu-debu ini dapat 

menyebabkan penyakit paru yang dikenal dengan pneumoconiosis, yaitu 

segolongan penyakit yang disebabkan oleh penimbunan debu dalam paru-paru 

dan ada pula yang menyebabkan keracunan secara umum, akibat absorbsi tubuh 

melalui permukaan kulit, lambung, maupun traktus respiratorius misalnya 

keracunan akut yang disebabkan oleh timah hitam.  

Dari segi karakter zatnya, debu terdiri atas debu fisik (debu tanah, batu, 

mineral, fiber), debu kimia (mineral organik dan anorganik), debu biologis (virus, 

bakteri, kista) dan debu radioaktif, ditempat kerja jenis-jenis debu ini dapat 

ditemui di kegiatan pertanian, pengusaha keramik, batu kapur, batu bata (Depkes 

RI, 2003: 45). 

2.4.3 Sifat Debu  

2.4.3.1 Sifat Pengendapan 

  Merupakan debu yang cenderung selalu mengendap karena gaya gravitasi 

bumi. Debu yang mengendap dapat mengandung proporsi partikel yang lebih 

besar dari debu yang terdapat di udara. 

2.4.3.2 Permukaan cenderung selalu Bersih 

Permukaan debu yang cenderung selalu bersih disebabkan karena 

permukaannya selalu dilapisi oleh lapisan air yang sangat tipis. Sifat ini menjadi 

penting sebagai upaya pengendalian debu di tempat kerja.  

2.4.3.3 Sifat Penggumpalan 

Debu bersifat menggumpal karena permukaan debu yang selalu basah maka 

debu satu dengan yang lainnya cenderung menempel membentuk gumpalan. 
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Tingkat kelembaban di atas titik saturasi dan adanya turbelensi di udara 

mempermudah debu membentuk gumpalan. 

2.4.3.4 Debu Listrik Statik 

Debu mempunyai sifat listrik statis yang dapat menarik partikel lain yang 

berlawanan dengan demikian partikel dalam larutan debu mempercepat terjadinya 

penggumpalan. 

2.4.3.5 Sifat Opsis 

Opsis adalah partikel yang basah atau lembab lainnya dapat memancarkan 

sinar yang dapat terlihat dalam kamar gelap (Depkes RI, 2003:44).  

2.5 Proses Penimbunan Debu pada Paru 

Proses penimbunan debu terhadap paru-paru dapat terjadi melalui proses 

inspirasi yang mengandung debu. Penimbunan debu tergantung dari besarnya 

debu, apabila debu itu berukuran diantara 5-10 µm akan ditahan oleh jalan 

pernapasan bagian atas, sedangkan yang berukuran 3-5 µm ditahan oleh bagian 

tengah jalan pernapasan. Partikel yang ukurannya diantara 1-3 µm akan 

ditempatkan langsung kepermukaan alveoli paru-paru dan yang berukuran 0.1-1 

µm tidak mudah hinggap dipermukaan alveoli, karena debu-debu ukuran 

demikian tidak mengendap. Debu yang partikel-partikelnya berukuran kurang dari 

0.1 µm bermasa terlalu kecil, sehingga tidak hinggap dipermukaan alveoli atau 

selaput lendir (Suma’mur 1996:126). Partikel-partikel ini oleh karena gerakan 

brown, ada kemungkinan membentuk permukaan alveoli dan tertimbun disana. 

Bila debu masuk di alveoli maka alveoli akan mengeras (Fibrosis). Bila 100% 

mengeras akibatnya mengurangi elastisitasnya dalam menampung volµme udara, 

sehingga kemampuan mengikat oksigen menurun.  
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Penyebab hinggap dan tertimbunnya debu dalam paru-paru adalah sifat 

pengendapan dan sifat permukaan basah partikel debu yang bergerak pada saat 

udara membelok sehingga partikel berukuran besar menµmbuk selaput lendir dan 

hinggap ditempat tersebut. Proses ini dinamakan sedimentasi pada bronchioli 

tekanan udara sangat kurang kira-kira 1cm/detik oleh karena gerakan gravitasi 

bumi sehingga partikel-partikel debu tersebut akan mengendap (Suma’mur P.K, 

1996:127). 

        Tertimbunnya debu di dalam paru dapat berakibat sebagai berikut: 

2.5.1 Gangguan Kenyamanan 

  Gangguan kenyamanan terjadi jika j µmlah debu cukup banyak dan 

menimbulkan gangguan kapasitas vital paru yang berlanjut pada kerusakan 

jaringan paru. 

2.5.2 Fibrosis Paru 

Fibrosis paru mineral dapat berwujud nodulasi dan difus (fibrosis ringan) 

berapa tidak elastisnya jaringan paru, sedangkan fibrosis paru ekstensif berupa 

nodulus ekstensif dan fibrosis paru yang jelas. Fibrosis pada paru dapat 

merangsang terjadinya peradangan atau perlukaan pada saluran pernapasan.  

2.5.3 Keracunan Lokal 

Keracunan lokal digolongkan menjadi 4 yaitu: (1) debu penyebab fibrasi 

karena sifatnya yang tidak larut dalam nafas bersama0sama usara pratelin yang 

diendapkan; (2) debu inert yang secara fisiologi tidak berbahaya tetapi dapat 

mengganggu karyawan kerja; (3) debu allergen yang dapat menimbulkan alergi; 

(4) debu karsinogen yang dapat mengakibatkan kanker paru.  
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2.5.4 Alergi dan Reaksi Demam 

Pembengkakan membran dapat meningkatkan secret dihidung, nafas berat 

dan kapasitas menurun, sedangkan reaksi demam merupakan kompensasi tubuh 

terhadap proses peradangan. 
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2.6 Kerangka Teori 

        Berdasarkan uraian landasan teori, maka disusun kerangka teori mengenai 

hubungan antara masa kerja dan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja unit 

spinning I bagian  ring frame di PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan (Gambar 2.7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7: Kerangka Teori 

Sumber: Modifikasi dari (Suma’mur, 1996(1); Sugeng Budiono, 2003(2) Syukri 

Sahab MS.1997 (3); Syaifuddin, 1997(4); Juli Soemirat Slamet, 2000(5); 

Guyton Artur C, 1997(6); Dwi Susanti, 2008(7); Harrington & Hill, 

2003(8); Depkes RI, 2003(9); Heru Subaris dan Haryono 2007(10); Robert E 

Hyatt, 2008 (11)). 

Kondisi Fisik 

Pekerja:  
1. Umur (4) 

2. Masa Kerja (11) 
3. Jenis Kelamin 
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4. Aktivitas 
Fisik(3) 

5. Riwayat 
Penyakit (6) 

6. Penggunaan 

APD (2) 
7. Status 

Kesehatan (7) 
 
 

 

Kondisi 

Lingkungan: 

1. Iklim kerja (10) 

2. Ventilasi (1) 

Sumber 

Partikulat: 

1. Macam-macam 

debu (8) 

2. Sifat debu (9) 

3. Ukuran debu.(1) 

Kapasitas Vital 

Paru 

(KVP) 

http://www.goodreads.com/author/show/600637.Robert_E_Hyatt
http://www.goodreads.com/author/show/600637.Robert_E_Hyatt
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Konsep  

       Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-

konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005:69). Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan (Gambar 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep Penelitian 

3.2 Variabel Penelitian  

       Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat yaitu 

sebagai berikut: 

3.2.1 Variabel Bebas 

       Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab  perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2008:39). Variabel 

Variabel Bebas 

1. Masa kerja 

2. Penggunaan APD 

 

Variabel Terikat 

Kapasitas Vital Paru 

(KVP) 

Variabel Pengganggu 

1. Umur 

2. Aktivitas Fisik 

3. Jenis Kelamin 

4. Riwayat Penyakit 

5. Status Kesehatan 
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bebas dalam penelitian ini adalah masa kerja dan penggunaan alat pelindung diri 

pada pekerja bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil.  

3.2.2 Variabel Terikat  

       Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:39).  Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kapasitas vital paru pada pekerja bagian ring frame PT. Pisma Putra 

Tekstil. 

3.2.3 Variabel Pengganggu 

       Variabel pengganggu adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiyono, 2008:39). Variabel penganggu 

dalam penelitian ini adalah umur, aktivitas fisik, jenis kelamin, riwayat penyakit 

dan status kesehatan. 

3.3 Hipotesis Penelitian 

       Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2008:64) Ada hubungan antara masa kerja dan penggunaan 

alat pelindung diri dengan kapasitas vital paru pada pekerja bagian spinning I unit 

ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan. 

3.4  Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

       Definisi operasional dan skala pengukuran ini merupakan matriks yang 

memuat variabel, definisi operasional,cara ukur, alat ukur, hasil dan skala (Tabel 

3.1) 

Tabel 3.1: Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur Kategori Skala 

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

1. Masa Kerja Lamanya waktu 
bekerja, dihitung  

Kuesioner 0. 1-5 tahun 

 

Ordinal   
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Lanjutan (Tabel 3.1) 

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

  sejak mulai 
bekerja sampai 
penelitian ini 

berlangsung 

 1. 5-10 tahun 

(Robert E Hy att, 

2008:60) 

 

2. Penggunaan  
APD  

Tindakan pekerja 
dalam memakai 

masker saat 
bekerja 

Observasi 0. Pakai 
1. Tidak pakai 

Ordinal  

3. Kapasitas 

Vital Paru 

Volume udara 

yang dapat 
dikeluarkan dari 
paru setelah 

inspirasi 
maksimal 

Spiro 

Meter 
hutchin 
Son 

0. Normal: >80% 

1. ringan 60-79% 
2. sedang: 51-
59% 

3. berat: <50% 
(Mukhtar Ikhsan, 

2002:82). 

Ordinal 

 
 
3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory research. Metode yang 

digunakan adalah survei dengan pendekatan croos sectional. Hal ini dikarenakan 

dalam penelitian ini berusaha mencari hubungan antara variabel bebas yaitu masa 

kerja dan penggunaan alat pelindung diri. 

3.6  Populasi dan Sampel Penelitian  

3.6.1 Populasi Penelitian 

       Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian atau objek  

yang diteliti (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:79). Populasi yang menjadi objek 

penelitian ini yaitu seluruh pekerja di bagian spinning I unit ring frame yang 

berjumlah 131 orang. 

3.6.2 Sampel Penelitian 

       Sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi di tempat penelitian (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:79). 

http://www.goodreads.com/author/show/600637.Robert_E_Hyatt
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Sampel penelitiannya dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti 

sendiri berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005:88). Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.2.1 Kriteria Inklusi 

       Kriteria inklusi adalah karakteristik sampel yang dapat dimasukkan untuk 

layak diteliti. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

1. Reponden yang berjenis kelamin perempuan.  

2. Berumur produktif (18-40 tahun). 

3. Tidak mempunyai riwayat penyakit yang berhubungan dengan kapasistas vital 

paru. 

4. Masa kerja ≥ 5 tahun.  

3.6.2.1 Kriteria Eksklusi 

1. Tidak bersedia menjadi responden 

2. Masih dalam keadaan sakit pada saat penelitian 

3. Tidak masuk kerja pada saat penelitian 

       Berdasarkan kriteria tersebut diatas didapat sebanyak 41 orang yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini.  

3.7  Sumber Data Penelitian  

3.7.1 Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek 

penelitian terutama responden. Data tersebut berupa hasil wawancara dan 
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kuesioner yang diajukan kepada karyawan Unit Spinning I bagian Ring Frame PT. 

Pisma Putra Tekstil Pekalongan. 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari orang lain yang dalam penelitian ini adalah 

berasal dari PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan. Data sekunder dalam penelitian 

ini antara lain: (1) Profil perusahaan; (2) Gambaran umum perusahaan; (3) 

Struktur perusahaan, yang diperoleh dari pustaka di perussahaan.  

3.8 Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam ataupun sosial yang sedang diamati (Sugiyono, 2006:148). Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan spirometer 

hutchinson. 

3.8.1 Kuesioner  

       Merupakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan 

untuk dijawab dan penulis mendampingi responden pada saat menjawab guna 

memberikan penjelasan atas pertanyaan yang kurang dipahami. Kuesioner dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui masa kerja, penggunaan alat pelindung 

diri, umur, riwayat penyakit dan status kesehatan responden yang akan dijadikan 

subyek penelitian. 

3.8.2 Pengukuran  

       Pengukuran kapasitas vital paru ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

gangguan faal pernafasan, evaluasi pengaruh penyakit terhadap faal pernafasan 
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dan menilai kemajuan prognosis faal paru penderita yang dirawat. Dalam 

penelitian ini menggunakan spirometer hutchinson dengan rumus sebagai berikut: 

 KVP=
                

              
       

3.9 Prosedur Penelitian 

       Penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, tahap evaluasi hasil pelaksanaan, serta tahap analisis dan 

penyusunan laporan, adapun uraian tahapan tersebut adalah: 

3.9.1 Tahap Persiapan  

       Tahap persiapan dalam penelitian ini meliputi, penetapan sasaran penelitian, 

kemudian melakukan konsultasi dengan pihak instansi terkait, melakukan survei 

pendahuluan dilapangan, dan menganalisa hasil survei pendahuluan, serta 

melakukan penyusunan proposal penelitian.  

3.9.2 Tahap Pelaksanaan 

       Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini meliputi, penentuan instrumen 

penelitian, kemudian melakukan pengecekan kondisi lapangan, serta sampai 

dilaksanakan penelitian. 

 Data merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap penelitian. Untuk 

memperoleh data yang diinginkan, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 

cara sabagai berikut: 

1. Koordinasi dengan penanggung jawab bagian Ring Frame tentang rencana 

pelaksanaan pengambilan data nantinya agar pada saat penentuan sampel dan 

pembagian kuesioner berjalan dengan lancar.  

2. Penentuan sampel penelitian yaitu dengan kriteria: berumur produktif (18-40 

th), berjenis kelamin perempuan, tidak mempunyai riwayat penyakit paru.  
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3. Pengisian kuesioner untuk mengetahui masa kerja, penggunaan alat pelindung 

diri, umur, riwayat penyakit dan status kesehatan.  

4. Pengukuran kapasitas vital paru menggunakan alat spirometer hutchinson 

untuk mengetahui kapasitas vital paru responden.  

5. Pengumpulan kembali kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, 

kemudian kuesioner tersebut diolah dan dianalisis menggunakan SPSS.  

       Adapun pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir penelitian secara rinci 

yaitu (Tabel 3.2): 

Tabel 3.2: Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Data 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Pukul 

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

1. 
10 Januari 

2013 

Koordinasi dengan penanggung jawab 
bagian Ring Frame tentang rencana 
pelaksanaan pengambilan data.  

09.00 

2. 
10 Januari 

2013 

Penentuan sampel penelitian yaitu dengan 

kriteria: berumur produktif (18-40 th), 
berjenis kelamin perempuan, tidak 

mempunyai riwayat penyakit paru, masa 
kerja ≥ 5 tahun 

10.00 

3. 17 Januari 
2013 

Pengisian kuesioner untuk mengetahui 
masa kerja, penggunaan alat pelindung 

diri, umur, riwayat penyakit dan status 
kesehatan. 

09.00 

4. 17 Januari 

2013 

Pengukuran kapasitas vital paru 

menggunakan alat spirometer hutchinson 
untuk mengetahui kapasitas vital paru 

responden. 

10.00 

5. 17 Januari 
2013 

Pengumpulan kembali kuesioner yang 
telah dibagikan kepada responden, 
kemudian kuesioner tersebut diolah dan 

dianalisis menggunakan SPSS. 

11.00 

 

3.9.3 Tahap evaluasi Hasil Pelaksanaan 

       Tahap evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil 

pelaksanaan penelitian. 
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3.9.4 Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan 

       Tahap analisis dan penyusunan laporan dalam penelitian ini meliputi, analisis 

data, serta penyusunan laporan. 

3.10  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk memperoleh sesuatu kesimpulan masalah yang diteliti maka analisis 

dan pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. Data 

yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan bantuan 

program komputer SPSS versi 12. 

3.10.1 Proses pengolahan data meliputi: 

3.10.1.1 Editing  

       Sebelum data diolah, data tersebut perlu di edit terlebih dahulu dengan tujuan 

untuk menoreksi data yang meliputi kelengkapan pengisian data identitas 

responden. 

3.10.1.2 Koding 

       Mengkode data dengan memberi kode pade masing-masing jawaban untuk  

mempermudah pengolahan data 

3.10.1.3 Tabulasi  

       Tabulasi dilakukan pada data yang telah terkumpul, disusun berdasarkan 

variabel yang diteliti.  

3.10.1.4 Entri 

        Adalah kegiatan memasukan data yang telah didapat kedalam program 

komputer untuk selanjutnya akan diolah.  
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3.10.2 Analisis data 

       Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data. Sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Adapun data analisis 

dengan menggunakan bantuan program komputer yang meliputi:  

3.10.2.1 Analisis univariat 

       Analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Pada 

umumnya data analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentasi dari tiap 

variabel (Soekidjo Notoatmojo, 2005:188).  

3.10.2.2 Analisis bivariat  

       Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan variabel bebas dan 

terikat dengan uji statistik yang sesuai dengan skala data yang ada.  

Uji statistik yang digunakan adalah Chi-square atau Chi kuadrat. Taraf signifikan 

yang digunakan adalah 95% dengan nilai pemaknaan 5%. 

       Syarat uji Chi Square adalah tidak ada sel yang nilai obsserved-nya bernilai 

nol, dan sel yang digunakan mempunyai expexted kurang dari 5, maksimal 20% 

dari jumlah sel, dan menggunakan tabel 2x2. Jika syarat uji Chi Square tidak 

terpenuhi maka dilakukan penggabungan dan dilanjutkan uji alternatifnya yaitu 

uji Fisher (Sopiyudin Dahlan, 2006:18). 

       Kriteria hubungan berdasarkan nilai p value (probabilitas) yang dihasilkan 

dibandingkan dengan pemaknaan yang dipilih, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika p value > 0,05 maka Ho diterima 

2. Jika p value < 0,05 maka Ho ditolak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pisma Putra Tekstil unit spinning I 

bagian ring frame. Perusahaan ini terletak di Jalan Raya Spait Km. 10 Pekalongan 

Jawa Tengah dengan luas wilayah 167.642 m2 dan jumlah karyawan 908 orang. 

PT. Pisma Putra Tekstil merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis 

benang seperti polyester dan rayon.dengan proses produksi meliputi: blowing, 

carding, drawing baker, drawing finisher, roving, fing frame, winding, doubling, 

two for one twister dan packing. Kondisi lingkungan tempat kerja di unit spinning 

I PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan yang meliputi dinding dan atap terlihat 

kotor. Suasananya cukup berisik, terutama pada bagian two for one twister. Pada 

bagian ring frame banyak terdapat debu beterbangan, hal ini dikarenakan kapas 

yang sudah tidak terpakai di semprot menggunakan angin (Profil PT. Pisma Putra 

Tekstil, 2012:1). 

        Pada bagian ring frame merupakan bagian yang paling banyak pekerjanya 

dibandingkan dengan bagian produksi lain, bagian ring frame merupakan bagian 

dimana kapas mulai menjadi benang tetapi benang tersebut masih dalam keadaan 

yang belum kuat, untuk menjadikan benang lebih kuat dan tidak mudah putus 

bagian ring frame memutarnya dengan kecepatan tinggi oleh roll yang berada 

pada mesin tersebut. Kapas yang sudah tidak digunakan kemudian disemprot 

dengan blower hal ini bertujuan agar kapas tidak mengotori mesin dan membuat 

mesin tersebut rusak. Pada saat proses inilah kapas beterbangan dan membuat 

mencemari udara disekitar bagian ring frame. 
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4.1.1 Karakteristik Responden 

        Responden dalam penelitian ini adalah pekerja pada unit  spinning I bagian 

ring frame PT. Pisma Putra Tekstil pada Tahun 2013 sebanyak 43 responden, 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

4.1.1.1 Distribusi Responden berdasarkan Umur 

        Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui distribusi umur tenaga kerja 

yang bekerja pada unit spinning I bagian ring frame di PT. Pisma Putra Tekstil 

Pekalongan, yaitu sebagian besar berusia 26-30 tahun 44,2% berjumlah 19 

responden (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1: Distribusi Umur Responden 

Umur (tahun) Frekuensi Prosentase (%) 

(1) (2) (3) 

26-30 19 44,2 

31-35 18 41,2 

36-40 6 13,9 

Jumlah 43 100,0 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam penelitian ini meliputi analisis univariat dan analisis 

bivariat. Adapun uraian dari analisis tersebut sebagai berikut:  

4.2.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel 

dari hasil penelitian. Dimana pada umumnya, menghasilkan distribusi dan 

prosentase dari tiap variabel (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). Analisis 

univariat dalam penelitian ini meliputi masa kerja, penggunaan alat pelindung diri 
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dan kapasitas vital paru responden. Berikut adalah uraian analisis univariat 

tersebut: 

4.2.1.1 Masa Kerja Responden 

        Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden atau tenaga 

kerja pada unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan 

yang masa kerjanya >10 tahun sebanyak 76,7% (33 orang) dan masa kerja 6-10 

tahun sebanyak 23,3% (10 orang). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

(Tabel 4.2). 

Tabel 4.2: Distribusi Frekuensi Masa Kerja 

Masa Kerja (tahun) Frekuensi Prosentase (%) 

(1) (2) (3) 

6-10 10 23,3 

>10 33 76,7 

Jumlah 43 100 

 

4.2.1.2 Distribusi Frekuensi berdasarkan Penggunaan Alat Pelindung Diri Masker  

        Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui distribusi penggunaan alat 

pelindung diri pada tenaga kerja unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma 

Putra Tekstil Pekalongan, yaitu sebagian besar tidak menggunakan alat pelindung 

diri sebanyak 55,8% (24 orang) sedangkan yang menggunakan alat pelindung diri 

masker sebanyak 44,2% (19 orang). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3: Distribusi Frekuensi Penggunaan Alat Pelindung Diri Masker 

Penggunaan Alat 

Pelindung Diri Masker 
Frekuensi Prosentase (%) 

(1) (2) (3) 

Tidak menggunakan 24 55,8 
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Lanjutan (Tabel 4.3) 

(1) (2) (3) 

Menggunakan  19 44,2 

Jumlah 43 100 

 

4.2.1.3 Distribusi Frekuensi berdasarkan Pemeriksaan Kapasitas Vital Paru  

        Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui distribusi frekuensi kapasitas 

vital paru pada tenaga kerja unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra 

Tekstil Pekalongan, yaitu sebagian besar tenaga kerja mengalami retriksi berat 

sebanyak 60,5% (26 orang), retriksi sedang 18,6% (8 orang), retriksi ringan 

20,9% (9 orang) dan tidak ada responden dengan kategori normal. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 4.4). 

Tabel 4.4: Distribusi Frekuensi Kapasitas Vital Paru  

Pemeriksaan KVP Frekuensi Prosentase (%) 

(1) (2) (3) 

Retriksi Berat 26 60,5 

Retriksi Sedang 8 18,6 

Retriksi Ringan 9 20,9 

Normal 0 0 

Jumlah 43 100 

 
4.2.2 Analisis Bivariat 

        Analisis bivariat yaitu analisis terhadap variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). Dalam penelitian ini variabel 

yang diduga berhubungan atau berkorelasi adalah masa kerja dan penggunaan alat 
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pelindung diri dengan kapasitas vital paru. Berikut adalah uraian analisis bivariat 

tersebut: 

4.2.2.1 Hubungan antara Masa Kerja dengan Kapasitas Vital Paru 

Setelah dilakukan pengukuran diketahui bahwa responden atau tenaga 

kerja  pada unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan 

yang masa kerjanya 6-10 tahun berjumlah 10 orang dan semuanya mengalami 

retriksi sedang+retriksi ringan (100%). Sedangkan responden yang masa kerja 

lebih dari 10 tahun berjumlah 33 orang, 78,8% (26 orang) mengalami retriksi 

berat dan 21,2% (7 orang) mengalami retriksi sedang+retriksi ringan. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 4.5). 

Tabel 4.5: Hubungan antara Masa Kerja dengan Kapasitas Vital Paru 

 

Masa 

Kerja 

Kapasitas Vital Paru  

Retriksi Berat Retriksi 

Sedang+Retriksi 

Ringan 

Total  p value 

 f % f % Jumlah %  

6-10 tahun 0 0 10 100 10 100  

       0.000 

> 10 tahun 26 78,8 7 21,2 33 100  

Total 26 60,5 17 39,5 43 100  

 

Dikarenakan ada nilai expected count yang kurang dari 5 ada 1 kolom 

(25%) maka tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan uji Chi 

Square. Oleh karena itu uji yang dilakukan menggunakan uji alternatif yaitu uji 

Fisher. Hasil analisis dengan menggunakan uji Fisher diperoleh nilai p value 

0,000 (< 0,05) sehingga Ho ditolak. Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan 



46 
 

 
 

antara masa kerja dengan kapasitas vital paru pada pekerja unit spinning I bagian 

ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan.  

4.2.2.2 Hubungan antara Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Kapasitas Vital 

Paru 

Setelah dilakukan pengukuran diketahui bahwa responden atau tenaga 

kerja  pada unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan 

yang tidak menggunakan alat pelindung diri masker berjumlah 24 orang, 75% (18 

orang) mengalami retriksi berat dan 25% (6 orang) mengalami retriksi 

sedang+retriksi ringan. Sedangkan responden yang menggunakan alat pelindung 

diri masker berjumlah 19 orang, 42,1% (8 orang) mengalami retriksi berat dan 

57,9% (11 orang) mengalami retriksi sedang+retriksi ringan. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut (Tabel 4.6). 

Tabel 4.6: Hubungan antara Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan 

Kapasitas Vital Paru 

 

APD Masker 

Kapasitas Vital Paru  

Retriksi 

Berat 

Retriksi 

Sedang+Retriksi 

Ringan 

Total  p value 

 f % f % Jumlah %  

Tidak 
menggunakan 

18 75 6 25 24 100  

       0.028 

Menggunakan 8 42,1 11 57,9 19 100  

Total 26 60,5 17 39,5 43 100  

 

Dikarenakan nilai expected count yang kurang dari 5 tidak ada atau (0%) 

maka layak dan memenuhi syarat untuk menggunakan uji Chi Square. Hasil 

analisis dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh nilai p value 0,028 (<0,05) 
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sehingga Ho ditolak. Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan antara penggunaan 

alat pelindung diri dengan kapasitas vital paru pada pekerja unit spinning I bagian 

ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian ini meliputi analisis karakteristik responden yaitu 

umur reponden, kemudian analisis hasil uji univariat, dan analisis hasil uji 

bivariat. Adapun uraian analisis hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

5.1.1 Analisis Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui distribusi umur tenaga kerja 

yang bekerja pada unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil 

Pekalongan, yaitu sebagian besar berusia 26-30 tahun sebesar 44,2% (19 orang). 

Dari keseluruhan sampel yang berjumlah 43 orang, tenaga kerja termuda yaitu 

berusia 25 tahun dan yang tertua berusia 40 tahun. 

Kemudian, dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

responden yang mengalami retriksi berat sebagian besar berusia lebih dari 30 

tahun. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh karena diusia yang bertambah tua 

maka semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan fungsi paru (Joko 

Suyono, 2001:218). 

5.1.2 Analisis Hasil Uji Univariat 

Berikut pembahasan dari hasil uji univariat: 

5.1.2.1 Masa Kerja 

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja dari pertama mulai 

masuk hingga sekarang masih bekerja. Masa kerja dapat diartikan sebagai 

sepenggal waktu yang agak lama dimana seseorang tenaga kerja masuk dalam 



49 
 

 
 

satu wilayah tempat usaha sampai batas waktu tertentu (Suma’mur P. K, 

1996:71). 

Berdasarkan pengukuran masa kerja yang telah dilakukan pada responden, 

diperoleh hasil bahwa dari 43 responden, 23,3% (10 orang) masa kerjanya 6-10 

tahun dan 76,7% (33 orang)  masa kerjanya >10 tahun. Menurut Suma’mur P. K 

(1996:71) menyatakan bahwa masa kerja menentukan lama paparan seseorang 

terhadap faktor risiko yaitu debu kapas. Semakin lama masa kerja seseorang 

kemungkinan besar orang tersebut mempunyai risiko yang besar terkena penyakit 

paru. hal ini menunjukan bahwa semakin lama masa kerja seseorang akan 

semakin lama pula waktu terjadi paparan terhadap debu kapas tersebut.  

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar pekerja pada unit 

spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan mempunyai 

masa kerja >10 tahun, hal ini disebabkan banyak pekerja tidak mempunyai pilihan 

untuk memilih pekerjaan yang lain karena keterbatasan sumber daya manusia 

misal: tingkat pendidikan dan keterbatasan ketrampilan. Sehingga pekerja 

memilih untuk tetap bekerja diperusahaan tersebut walaupun kondisi fisik 

lingkungan kerjanya banyak debu yang dapat menyebabkan penurunan fungsi 

paru.   

5.1.2.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Alat Pelindung Diri merupakan seperangkat alat yang digunakan tenaga 

kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari adanya potensi bahaya 

atau kecelakaan kerja (A.M Sugeng Budiono, 2003:329). 

Berdasarkan pengukuran penggunaan alat pelindung diri masker yang 

telah dilakukan pada responden, diperoleh hasil bahwa dari 43 responden, 55,8% 
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(24 orang) tidak menggunakan alat pelindung diri masker dan 44,2% (19 orang)  

menggunakan alat pelindung diri masker. Alat pelindung diri yang tepat bagi 

tenaga kerja yang berada pada lingkungan kerja yang berdebu adalah masker dan 

respirator, dengan menggunakan alat pelindung diri masker maka dapat mencegah 

menumpuknya partikulat pencemar dalam organ paru sehingga akan mengurangi 

terjadinya penurunan fungsi paru (Suma’mur P. K, 1996:217).  

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar pekerja pada unit 

spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan tidak 

menggunakan alat pelindung diri masker, hal ini disebabkan pekerja kurang sadar 

akan peran penting dari penggunaan alat pelindung diri masker dan pekerja 

merasa kurang nyaman jika menggunakan masker dikarenakan lingkungan kerja 

yang panas dan pengap. Hal ini menyebabkan debu dapat terhirup secara bebas 

dan dapat menyebabkan penurunan fungsi paru.   

5.1.2.3 Kapasitas Vital Paru 

Kapasitas vital paru adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan 

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

Kapasitas paru adalah suatu kombinasi peristiwa-peristiwa sirkulasi paru atau 

menyatakan dua atau lebih volume paru yaitu alun nafas, volume cadangan 

ekspirasi dan volume residu (Guyton Arthur C dan John E. Hall, 1997:604).  

Seseorang yang terpapar debu secara terus menerus berisiko terkena 

gangguan fungsi paru. Gangguan fungsi paru tersebut antara lain terjadinya 

penurunan kapasitas vital paru yang terdiri dari retriksi berat, retriksi sedang dan 

retriksi ringan. Dikatakan retriksi berat jika hasil pengukuran diperoleh nilai 
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<50%, retriksi sedang dengan hasil pengukuran 51-59% dan retriksi ringan 

dengan hasil pengukuran 60-79%.   

Berdasarkan pengukuran kapasitas vital paru yang telah dilakukan pada 

responden, diperoleh hasil bahwa dari 43 responden, 60,5% (26 orang) mengalami 

retriksi berat, retriksi sedang 18,6% (8 orang), retriksi ringan 20,9% (9 orang) dan 

tidak ada responden dengan kategori normal.  

5.1.3 Analisis Hasil Uji Bivariat 

5.1.3.1 Hubungan antara Masa Kerja dengan Kapasitas Vital Paru pada Pekerja 

unit spinning I Bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara masa 

kerja dengan kapasitas vital paru pada pekerja unit spinning I bagian ring frame 

PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan. Hasil ini didasarkan pada uji alternatif 

Fisher, diperoleh p-value sebesar 0,000 (p < 0,05). Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nia Niati (2010:47) yaitu ada hubungan antara 

masa kerja dengan kapasitas vital paru (KVP) dengan nilai p value < 0,05. 

Dari hasil penelitian di lapangan responden mempunyai masa kerja 6-10 

tahun sebanyak 100% (10 orang) dan semuanya mengalami retriksi sedang dan 

retriksi ringan. Responden yang masa kerjanya >10 tahun berjumlah 33 orang, 

dari responden yang masa kerjanya >10 tahun terdapat 21,2% (7 orang) 

mengalami retriksi sedang dan retriksi ringan dan 78,8 (26 orang) mengalami 

retriksi berat.   Hal ini terlihat pada uji SPSS yang telah dilakukan dan hasilnya 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan kapasitas vital paru 

pada pekerja unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil 

Pekalongan. 
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Menurut Suma’mur P. K (1996:71) menyatakan bahwa masa kerja 

menentukan lama paparan seseorang terhadap faktor risiko yaitu debu kayu. 

Semakin lama masa kerja seseorang kemungkinan besar orang tersebut 

mempunyai risiko yang besar terkena penyakit paru. Hal ini menujukkan bahwa 

semakin lama kerja seseorang akan semakin lama pula waktu terjadi paparan 

terhadap debu kayu tersebut.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tjandra Yoga Aditama pada 

bagian Pulmonologi Universitas Indonesia tentang “Situasi Beberapa Penyakit 

Paru di Masyarakat” menyatakan bahwa pada pekerja yang berada di lingkungan 

dengan konsentrasi debu yang tinggi dalam waktu yang lama (> 10 tahun) 

memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit obstruksi paru menahun. Masa kerja 

mempunyai kecenderungan sebagai faktor risiko terjadinya obstruksi saluran 

pernafasan pada pekerja industri yang berdebu sejak mulai mempunyai masa kerja 

5 tahun. 

 Hasil dari penelitian ini selaras dengan teori karena dari hasil Uji Fhiser 

yang dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan 

kapasitas vital paru pada pekerja unit spinning I unit ring frame PT. Pisma Putra 

Tekstil Pekalongan. 

5.1.3.2 Hubungan antara Penggunaan Alat Diri Masker pada Pekerja Unit 

Spinning I bagian Ring Frame  PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara 

penggunaan alat pelindung diri masker pada pekerja unit spinning I bagian ring 

frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan. Hasil ini didasarkan pada uji Chi 

Square, diperoleh p-value sebesar 0,028 (p < 0,05).  
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Dari hasil penelitian di lapangan, responden yang tidak menggunakan alat 

pelindung diri masker sebanyak 24 orang. Dari 24 orang yang tidak menggunakan 

alat pelindung diri masker diketahui (75%) 18 orang mengalami retriksi berat dan 

(25%) 6 orang mengalami retriksi sedang dan retriksi ringan. Responden yang 

menggunakan alat pelindung diri masker berjumlah 19 orang. Dari 19 orang yang 

menggunakan alat pelindung diri masker diketahui (42,1%) 8 orang mengalami 

retriksi berat  dan (57,9%) 11 orang mengalami retriksi sedang dan retriksi ringan. 

Hal ini terlihat pada uji SPSS yang telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan kapasitas vital 

paru pada pekerja unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil 

Pekalongan. 

Penggunaan alat pelindung diri masker berkaitan dengan banyaknya 

partikulat yang tertimbun di dalam organ paru akibat pencemaran yang dapat 

mengurangi kemampuan fungsi paru, dengan menggunakan alat pelindung diri 

masker maka dapat mencegah menumpuknya partikulat pencemar dalam organ 

paru sehingga akan mengurangi terjadinya penurunan fungsi paru (Suma’mur P. 

K, 1996:217). 

PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan dalam menanggulangi adanya 

penyakit akibat kerja sebenarnya sudah menyediakan alat pelindung diri masker, 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar pekerja tidak 

menggunakan alat pelindung diri masker, hal ini disebabkan pekerja kurang sadar 

akan peran penting dari penggunaan alat pelindung diri masker dan pekerja 

merasa kurang nyaman jika menggunakan masker dikarenakan lingkungan kerja 
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yang panas dan pengap. Hal ini yang menyebabkan risiko terpapar debu lebih 

besar. Dilihat dari kebersihan masker yang digunakan pekerja sudah baik dan 

benar karena masker yang digunakan adalah masker disposibel atau sekali buang. 

Hasil dari penelitian ini selaras dengan teori karena dari hasil Uji Chi 

Square yang dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan alat 

pelindung diri dengan kapasitas vital paru pada pekerja unit spinning I unit ring 

frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

       Dalam penelitian ini terdapat hambatan pada saat pengambilan data, berikut 

adalah uraian dari hambatan penelitian tersebut: 

5.2.1 Hambatan Penelitian 

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pada saat dilakukan 

pengukuran kapasitas vital paru. Pada saat dilakukan pengukuran peneliti harus 

mengulang bagaimana prosedur pengukuran kapasitas vital paru kepada 

responden, hal ini dikarenakan masih terdapat responden yang belum mengetahui 

prosedur pengukuran kapasitas vital paru tersebut. Padahal sebelumnya telah 

dijelaskan setelah responden mengisi kuesioner penelitian. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian tentang hubungan antara masa kerja dan 

penggunaan alat pelindung diri pada pekerja unit spinning I bagian ring frame PT. 

Pisma Putra Tekstil Pekalongan, didapat simpulan sebagai berikut :  

1. Ada hubungan antara masa kerja dengan kapasitas vital paru pada pekerja unit 

spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan.  

2. Ada hubungan antara penggunaan alat pelindung diri masker dengan kapasitas 

vital paru pada pekerja unit spinning I bagian ring frame PT. Pisma Putra 

Tekstil Pekalongan. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian tentang hubungan antara masa kerja dan  

penggunaan alat pelindung diri pada pekerja unit spinning I bagian ring frame PT. 

Pisma Putra Tekstil Pekalongan, saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

6.2.1 Untuk Pekerja 

Pekerja diharapkan sadar untuk menggunakan alat pelindung diri masker 

berkaitan dengan banyaknya partikulat debu di tempat kerja yang dapat 

mengurangi kemampuan fungsi paru. 

6.2.2 Untuk Peneliti Lain 

Saran kepada peneliti lain atau peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat 

melakukan penelitian sejenis namun dengan menambahkan variabel lain yang 

juga dapat mempengaruhi kapasitas vital paru.  
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KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN MASA KERJA DAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG 

DIRI DENGAN KAPASITAS VITAL PARU PADA PEKERJA BAGIAN 

SPINNING I UNIT RING FRAME PT. PISMA PUTRA TEKSTIL 

PEKALONGAN. 

Petunjuk Penelitian:  

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih: 

I. IDENTITAS RESONDEN 

1. Nama : 

2. Jenis kelamin : 

3. Umur  : 

4. Masa Kerja : 

5. Tinggi Badan : 

6. Pendidikan terakhir : 

 

II. PERTANYAAN 

A. Data riwayat pekerjaan 

1. Apakah anda sebelum bekerja di industri tekstil ini pernah bekerja di 

tempat lain? 

a. Ya  

b. Tidak  

2. Jika ya, apakah  ditempat kerja tersebut berdebu? 

a. Ya  

b. Tidak  

B. Data riwayat penyakit paru 

1. Apakah sebelum bekerja pada industri tekstil ini anda pernah menderita 

sakit pada saluran pernafasan? 

a. Ya  

b. Tidak  

2. Jika Ya, apakah penyakit tersebut sudah dipastikan oleh dokter? 

a. Ya 

b. Tidak 

Sebutkan....................  

 

Lampiran 1 
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3. Apakah anda pernah menderita sesak napas sebelum bekerja di industri 

tekstil ini? 

a. Ya  

b. Tidak  

4. Apakah anda pernah menderita sesak napas sesudah bekerja di industri 

tekstil ini? 

a. Ya  

b. Tidak  

5. Jika ya, apakah gangguan tersebut hilang ketika anda tidak bekerja 

(dapat libur) atau anda selesai bekerja? 

a. Ya  

b. Tidak  

6. Pada saat mengalami sesak napas apakah anda memeriksaan diri ke 

pelayanan kesehatan? 

a. Ya  

b. Tidak 

7. Apakah dada anda pernah berbunyi mengi atau bengek waktu bernapas?  

a. Ya  

b. Tidak  

8. Ketika anda flu atau batuk apakah mengi tersebut berbunyi?  

a. Ya  

b. Tidak  

9. Apakah anda pernah menderita penyakit bronkhitis, pneumonia, TBC 

dan asma?  

    Ya  Tidak 

a. Bronkhitis        

b. Pneumonia 

c. TBC 

10. Jika pernah, pada umur berapa anda menderita penyakit tersebut?  

Sebutkan........ 

C. Kebiasaan menggunakan masker 

1. Apakah ditempat anda bekerja disediakan masker? 

a. Ya 

b. Tidak  

 

Lanjutan (Lampiran 1) 
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2. Jika Ya, apakah anda menggunakan masker pada saat bekerja? 

a. Ya  

b. Tidak  

D. Kondisi lingkungan kerja 

1. Menurut anda apakah lingkungan kerja anda berdebu? 

a. Ya  

b. Tidak  

2. Apakah anda terganggu dengan masalah debu yang ada pada lingkungan 

kerja anda? 

a. Ya  

b. Tidak  

3. Apakah anda mengalami gangguan kesehatan yang diakibat oleh tempat 

kerja anda yang berdebu? 

a. Ya  

b. Tidak 

4. Jika Ya, sebutkan gangguan kesehatan yang anda alami?  

a. Batuk 

b. Sesak napas 

c. Lainnya, sebutkan......  

 
 

  

Lanjutan (Lampiran 1) 
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KARAKTERISTIK RESPONDEN 

NO. 

RESP 
NAMA UMUR MASA KERJA TB 

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

R01. Rayuti 30 th 12 152 cm 

R02. Rini W 40 th 12 150 cm 

R03. Rohmawati  30 th 12 155 cm 

R04. Warpuah  33 th 12 158 cm 

R05 Naila S 40 th 9 153 cm 

R06 Faizah  29 th 12 150 cm 

R07 Rondiyah  32 th 13 154 cm 

R08 Chotimah 40 th 13 152 cm 

R09 Nur aisah  32 th 12 150 cm 

R10 Sri wahyuni 30 th 12 155 cm 

R11 Wulandari 30 th 12 150 cm 

R12 Rini N 36 th 12 152 cm 

R13 Rikayani  29 th 9 150 cm 

R14 Indah A 35 th 13 150 cm 

R15 Kustini 30 th 9 160 cm 

R16 Khotimah 34 th 12 162 cm 

R17 Budi arti 33 th 12 151 cm 

R18 Tri Puji W 25 th 7 162 cm 

R19 Juwariyah 34 th 13 150 cm 

R20 Ruswati 26 th 6 156 cm 

R21 Dini S 34 th 13 154 cm 

R22 Riski K 30 th 6 156 cm 

R23 Tarekhah 34 th 12 154 cm 

R24 Atmi Utami 36 th 12 154 cm 

R25 Eni Ariatun 30 th 12 150 cm 

R26 Khaerina 32 th 12 154 cm 

R27 Khotijah 31 th 11 150 cm 

R28 Kunaenah 35 th 12 156 cm 

R29 Dhucha 31 th 12 152 cm 

R30 Sunuati  26 th 12 156 cm 

R31 Rishandayani  30 th 12 154 cm 

R32 Puji Astuti  30 th 9 160 cm 

R33 Rusmi Asih 27 th 10 155 cm 

R34 Nur Aisih 31 th 12 153 cm 

R35 Sri Mulyani 31 th 11 157 cm 

R36 Lisdia F 28 th 10 161 cm 

R37 Eko R 30 th 13 155 cm 

R38 Kuswati 34 th 13 161 cm 

 

Lampiran 2 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
R39 Retno Sari 31 th 12 156 cm 

R40 Sri Ningrum 30 th 12 160 cm 

R41 Musdalifah  36 th 13 150cm 

R42 Zulaekha 32 th 12 150 cm 

R43 Siti Waliyah 26 th 7 153 cm 
 

Keterangan: 

Umur 26-30 : 19 orang 

Umur 31-35 : 18 orang 

Umur 36-40 : 6 orang 

Masa Kerja > 10 tahun : 33 orang 

Masa Kerja 6-10 tahun : 10orang 

 

  

Lanjutan (Lampiran 2) 
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DATA PENGGUNAAN APD MASKER  

NO 

RESP 
NAMA UMUR 

MASA 

KERJA 

PENGGUNAAN 

APD MASKER 

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

R01 Rayuti 30 th 12 Menggunakan 

R02. Rini W 40 th 12 Tidak 

R03. Rohmawati  30 th 12 Menggunakan 

R04. Warpuah  33 th 12 Tidak 

R05 Naila S 40 th 9 Menggunakan 

R06 Faizah  29 th 12 Tidak 

R07 Rondiyah  32 th 13 Tidak 

R08 Chotimah 40 th 13 Tidak 

R09 Nur aisah  32 th 12 Tidak 

R10 Sri wahyuni 30 th 12 Menggunakan 

R11 Wulandari 30 th 12 Menggunakan 

R12 Rini N 36 th 12 Tidak 

R13 Rikayani  29 th 9 Tidak 

R14 Indah A 35 th 13 Tidak 

R15 Kustini 30 th 9 Menggunakan 

R16 khotimah 34 th 12 Tidak 

R17 Budi arti 33 th 12 Menggunakan 

R18 Tri Puji W 25 th 7 Tidak 

R19 Juwariyah 34 th 13 Menggunakan 

R20 Ruswati 26 th 6 Menggunakan 

R21 Dini S 34 th 13 Tidak 

R22 Riski K 30 th 6 Menggunakan 

R23 Tarekhah 34 th 12 Menggunakan 

R24 Atmi Utami 36 th 12 Menggunakan 

R25 Eni Ariatun 30 th 12 Menggunakan 

R26 Khaerina 32 th 12 Tidak 

R27 Khotijah 31 th 11 Menggunakan 

R28 Kunaenah 35 th 12 Menggunakan 

R29 Dhucha 31 th 12 Tidak 

R30 Sunuati  26 th 12 Menggunakan 

R31 Rishandayani  30 th 12 Tidak 

R32 Puji Astuti  30 th 9 Tidak 

R33 Rusmi Asih 27 th 10 Tidak 

R34 Nur Aisih 31 th 12 Tidak 

R35 Sri Mulyani 31 th 11 Menggunakan 

R36 Lisdia F 28 th 10 Tidak 

R37 Eko R 30 th 13 Menggunakan 

R38 Kuswati 34 th 13 Tidak 

 

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

R39 Retno Sari 31 th 12 Tidak 

R40 Sri Ningrum 30 th 12 Tidak 

R41 Musdalifah  36 th 13 Menggunakan 

R42 Zulaekha 32 th 12 Tidak 

R43 Siti Waliyah 26 th 7 Tidak 

 

Keterangan: 

Tidak Menggunakan APD Masker : 24 orang 

Menggunakan APD Masker : 19 orang 

  

Lanjutan (Lampiran 3) 
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REKAP DATA PENGUKURAN KVP 

No 

Resp 
Nama 

Pengukuran Nilai 

Max 

Kvp 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

R01 Rayuti 1100 900 800 1100 42,98  Berat 

R02. Rini W 700 800 900 700 38,86  Berat 

R03. Rohmawati  1800 700 900 1800 68,41  Ringan 

R04. Warpuah  800 600 900 800 33,05  Berat 

R05 Naila S 500 1800 1000 1800 78,70  Ringan  

R06 Faizah  500 600 500 500 23,95  Berat 

R07 Rondiyah  600 500 600 600 23,10  Berat 

R08 Chotimah 500 500 600 500 25,13  Berat 

R09 Nur aisah  500 600 800 500 32,61  Berat 

R10 Sri wahyuni 1800 1300 1200 1800 68,41  Ringan 

R11 Wulandari 800 500 800 800 32,15  Berat 

R12 Rini N 600 600 500 600 24,42 Berat 

R13 Rikayani  500 700 1400 1400 55,88 Sedang  

R14 Indah A 700 1000 1100 1100 45,79 Berat 

R15 Kustini 1600 1900 1200 1900 66,76 Ringan  

R16 Khotimah 500 600 700 700 25,20 Berat 

R17 Budi arti 1500 1000 900 1500 61,57 Ringan 

R18 Tri Puji W 500 1300 1600 1600 53,26 Sedang  

R19 Juwariyah 1300 600 1400 1400 53,15 Sedang 

R20 Ruswati 900 1500 1100 1500 54,11 Sedang  

R21 Dini S 500 700 600 700 27,32 Berat 

R22 Riski K 1500 1700 800 1700 61,32 Ringan  

R23 Tarekhah 1800 1300 1400 1800 70,25 Ringan 

R24 Atmi Utami 600 600 800 800 30,78 Berat 

R25 Eni Ariatun 400 600 600 600 22,19 Berat 

R26 Khaerina 1000 1300 1300 1300 50,05 Berat 

R27 Khotijah 1100 1000 800 1100 42,08 Berat 

R28 Kunaenah 900 700 1800 1800 68,78 Ringan 

R29 Dhucha 800 900 1100 1100 43,27 Berat 

R30 Sunuati  1700 1200 1200 1700 72,15 Ringan 

R31 Rishandayani  800 600 900 900 34,20 Berat 

R32 Puji Astuti  1500 600 700 1500 52,70 Sedang  

R33 Rusmi Asih 1500 800 700 1500 55,90 Sedang 

R34 Nur Aisih 700 800 800 800 31,47 Berat 

R35 Sri Mulyani 600 650 600 650 24,20 Berat 

R36 Lisdia F 1500 1000 1100 1500 52,03 Sedang  

R37 Eko R 1100 1300 1300 1300 49,41 Berat 

R38 Kuswati 1000 1200 1100 1200 43,21 Berat 

R39 Retno Sari 500 600 500 600 22,34 Berat 

R40 Sri Ningrum 500 1100 1300 1300 45,67 Berat 

Lampiran 4 Lanjutan (Lampiran 4) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
R41 Musdalifah  500 500 600 600 25,16 Berat 

R42 Zulaekha 600 700 1200 1200 48,91 Berat 

R43 Siti Waliyah 900 1500 1300 1500 55,55 Sedang 

 

Keterangan: 

Normal : Tidak ada gangguan kerja pada fungsi paru (nilai ≥ 80% berjumlah 0 

orang) 

Ringan : Diprediksi ada penyumbatan dan penyempitan pada saluran nafasan 

(kelainan terjadi di bronkus) pada tingkat ringan (nilai 60-79% 

berjumlah 9 orang) 

Sedang : Diprediksi ada penyumbatan dan penyempitan pada saluran nafas 

(kelainan terjadi di bronkus) pada tingkat sedang (nilai 51-59% 

berjumlah 8 orang) 

Berat : Diprediksi adanya penyumbatan dan penyempitan pada saluran nafas 

serta adanya gangguan pada parenkim paru misal: fibrosis (nilai ≤ 

50% berjumlah 26 orang) 
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Hasil Uji Chi Square 

 

Masa Kerja 

 

Case Processing Summary  

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

masakerja * 

KVP_2 
43 100.0% 0 .0% 43 100.0% 

 

 

masakerja * KVP_2 Crosstabulation 

   KVP_2 

Total 

   

retriksi berat 

retriksi sedang 

dan retriksi 

ringan 

Masa 

kerja 

lebih dari 

10 tahun 

Count 26 7 33 

Expected Count 20.0 13.0 33.0 

% within 

masakerja 
78.8% 21.2% 100.0% 

6-10 tahun Count 0 10 10 

Expected Count 6.0 4.0 10.0 

% within 

masakerja 
.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 26 17 43 

Expected Count 26.0 17.0 43.0 

% within 

masakerja 
60.5% 39.5% 100.0% 

 

 
  

Lampiran 6 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.929a 1 .000   

Continuity Correctionb 16.769 1 .000   

Likelihood Ratio 23.607 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
19.465 1 .000 

  

N of Valid Casesb 43     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 3,95. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

Symmetric Measures 

  

Value 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Contingency 

Coefficient 
.563 .000 

N of Valid Cases 43  

 

 
  

Lanjutan (Lampiran 6) 
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Penggunaan Alat Pelindung Diri 

 

Case Processing Summary  

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

APD * 

KVP_2 
43 100.0% 0 .0% 43 100.0% 

 

 

APD * KVP_2 Crosstabulation 

   KVP_2 

Total 

   

retriksi berat 

retriksi sedang dan 

retriksi ringan 

APD tidak pakai Count 18 6 24 

Expected 

Count 
14.5 9.5 24.0 

% within APD 75.0% 25.0% 100.0% 

pakai Count 8 11 19 

Expected 

Count 
11.5 7.5 19.0 

% within APD 42.1% 57.9% 100.0% 

Total Count 26 17 43 

Expected 

Count 
26.0 17.0 43.0 

% within APD 60.5% 39.5% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value Df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4.800a 1 .028   

Continuity Correctionb 3.523 1 .061   

Likelihood Ratio 4.857 1 .028   

Fisher's Exact Test    .058 .030 

Linear-by-Linear 

Association 
4.689 1 .030 

  

N of Valid Casesb 43     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,51. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

Symmetric Measures 

  

Value 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Contingency 

Coefficient 
.317 .028 

N of Valid Cases 43  
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Pengukuran Tinggi Bandan 

 

 
Pengarahan Prosedur Penggukuran KVP 
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Pengukuran Kapasitas Vital Paru 
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