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ABSTRAK 
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TEKSTIL SAFRIJUNIE TEXTINDO BANYUDONO 

BOYOLALI 

Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Bethari Pusponing fadli, J500090012, 2012 

 

Penyakit akibat kerja disebabkan oleh pajanan terhadap bahan kimia dan 

biologis, serta bahaya fisik di tempat kerja.  Meskipun angka kejadiannya tampak 

kecil dibandingkan dengan penyakit-penyakit utama cacat lain, terdapat bukti 

bahwa penyakit ini mengenai cukup banyak orang khususnya negara yang giat 

mengembangkan industry, di Indonesia prevalensi Bisinosis di salah satu pabrik 

di kodya Semarang didapatkan sebesar 26,2 % dengan perincian kriteria Schilling. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rerata Arus Puncak 

Ekspirasi pada karyawan Bagian produksi dan karyawan bagian administrasi 

pabrik tekstil Safarijunie textindo Banyudono, Boyolali.  

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampel. 

Variabel terikat penelitian ini adalah arus puncak ekspirasi dan variabel bebas 

penelitian ini adalah debu produksi pada pabrik tekstil, dengan mengambil sampel 

penelitian 55 dan menggunakan alat peak flow meter untuk dua kelompok untuk 

menguji perbedaan dua variabel menggunakan uji t tidak berpasangan. 

Penelitian ini menunjukan significancy 0.02 ( p=0.02) dengan perbedaan 

rerata -111.03 , karena nilai p<0.05 maka dapat diambil kesimpulan “ terdapat 

perbedaan Arus puncak ekspirasi pada karyawan bagian administrasi dan 

karyawan bagian produksi di pabrik tesktil safarijunie textindo Boyolali”. Nilai IK 

95% adalah antara -180.89 sampai  -41.17. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan arus puncak 

ekspirasi antara karyawan bagian produksi dan karyawan bagian adminitrasi di 

pabrik tekstil safarijunie textindo Banyudono Boyolali. 

 

Kata kunci :  Penyakit paru kerja, Bisinosis, APE 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

THE DIFFERENCE BETWEEN PRODUCTION EMPLOYESS AND THE 

ADMINISTRATIVE EMPLOYESS IN A TEXTILE FACTORY IN 

SAFARIJUNIE TEXTINDO BANYUDONO BOYOLALI 

Medical faculty of Surakarta Muhammadiyah University 

Bethari Pusponing Fadli, J500090012, 2012 

    

Occupational lung disease caused by exposure to chemicals, biological, 

and physical hazards of the workplace.  Although the incidence are smaller than 

disability as other major medical diseases, there is evidence that Occupational 

lung disease attach lot of people especially the countries which actively 

developing industry. in Indonesia Byssinosis prevalence in one of  factory in 

Semarang with details of the criteria obtained 26.2 schilling. The purpose of this 

study was to determine differences between peak expiratory flow of production 

employees and administrative employees in Safarijunie Textindo factory, 

Banyudono Boyolali. 

 This study used observational analytic with cross sectional method. This 

study by taking sample with purposive.  The dependent variable of this research is 

the peak of expiration current and the independent variable is dust production in 

textile industry. This study by taking sample 55, and the research using a peak 

flow meter. The difference of peak expiratory flow used unpaired t-test. 

The results used unpaired t-test showed the significancy 0.02 with the 

differences -111,03, because p<0.05, the conclusion there are the differences 

between peak expiratory flow of production employees and administrative 

employees in Safarijunie Textindo factory,  Banyudono Boyolali, with value 95% 

are -108,89 until -41,17. 

The conclusion of this study  there is a difference between administrative 

employees and the production employees  in a textile factory in Safarijunie 

Textindo factory,  Banyudono Boyolali.  

 

Keywords: occupational lung disease, Byssinosis, APE 
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PENDAHULUAN 

  Latar Belakang 

 Kemajuan dalam bidang industri sampai sekarang telah menghasilkan sekitar 

70.000 jenis bahan berupa logam, kimia, pelarut, plastik, karet, gas, kain, dan 

sebagainya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan 

kenyamanan dan kemudahan bagi penduduk di seluruh dunia. Di Indonesia, 

kemajuan dalam bidang industri mempunyai dampak positif yaitu terbukanya 

lapangan kerja membaiknya sarana transportasi dan komunikasi serta 

meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat. Bahan-bahan baku tersebut di lain 

pihak juga dapat menimbulkan penyakit dan cedera bagi yang bekerja di salah 

satu bidang industri tersebut (Baratawidjaja, 2004). Penyakit akibat kerja 

disebabkan oleh pajanan terhadap bahan kimia dan biologis, serta bahaya fisik di 

tempat kerja.  Meskipun angka kejadiannya tampak kecil dibandingkan dengan 

penyakit-penyakit utama cacat lain, terdapat bukti bahwa penyakit ini mengenai 

cukup banyak orang khususnya negara yang giat mengembangkan industri 

(Yunus, 2009).  

Penelitian tentang pravalensi Bisinosis yang dilakukan pada karyawan pabrik 

tekstil di berbagai negara bervariasi antara 1-88% dan pada umumnya bergantung 

pada kadar debu lingkungan kerja dan lamanya paparan (Baratawidjaja, 2004). 

Penelitian di negara Cina ditemukan batuk disertai dahak sebesar 18,2 % , 

Bronkitis kronis sebesar 10,9 %, dan Bisinosis di dapatkan sebesar 1,7 % yang 

diyakini terkena paparan debu kapas (Jiang CQ et al., 1995). Sedangkan di 

Indonesia prevalensi Bisinosis di salah satu pabrik di kodya Semarang didapatkan 

sebesar 26,2 % dengan perincian kriteria Schilling (Zulfachmi, 2001). 

 Di Indonesia, industri sandang mulai berkembang dengan pesat meliputi 

pabrik permintalan kapas dan pabrik garmen, sehingga penyakit paru kerja akibat 

pajanan debu kapas perlu mendapat perhatian (Widjaya, 2004). Meskipun dampak 

negatif penyakit paru kerja telah diketahui namun tentang penyakit terkait kerja di 

Indonesia sampai saat ini belum terekam baik. Untuk menunjukkan besaran 

masalah penyakit terkait kerja ini, dilihat dari adanya kecenderungan peningkatan 

pravalensi di beberapa negara maju, maka dapat diperkirakan di Indonesia juga 

meningkat (Irwan, 2007). 

Manusia hidup dalam lingkungan makro (masyarakat luas) dan mikro (rumah 

tangga), serta lingkungan meso (tempat kerja). Rerata waktu yang dihabiskan di 

tempat kerja ± 8 jam/hari, dimana selama ini akan dihirup ± 3500 liter udara, 

termasuk partikel debu di dalamnya. Penyakit paru kerja adalah penyakit yang 

paling banyak dijumpai diantara semua penyakit akibat kerja (Winariani, 2010). 

Pegawai pabrik tekstil di Safarijunie textindo Boyolali yang menggunakan kapas 

sebagai bahan dasar pembuatan tekstil yang mempunyai keunggulan karena 

ongkos tanam dan pengolahannya rendah. Pabrik tekstil yang menggunakan kapas 

sebagai bahan dasar mempunyai risiko pajanan debu kapas pada saluran napas. 

Bahaya dapat ditimbulkan akibat pajanan debu kapas berulang-ulang adalah 

bisinosis (Ikhsan, 2009). Bisinosis dapat dilihat dengan mengetahui adanya 

kelainan faal paru yang menurun, berarti terjadi hambatan di saluran pernafasan 

(Alsaggaf et al., 2009).  



Surakarta, sendiri pernah ada peneliti sebelumnya meneliti perbedaan Arus 

Puncak Ekpirasi karyawan bagian produksi tekstil membandingkan dengan 

karyawan kantor dinas pekerjaan umum. Perbedaan disini peneliti akan 

membandingkan perbedaan Arus Puncak Ekspirasi pada karyawan bagian 

produksi tekstil dan karyawan bagian adsministrasi di pabrik tekstil Safarijunie 

textindo Boyolali, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti. 

 

Rumusan Masalah 
Adakah perbedaan Arus Puncak Ekspirasi antara karyawan bagian produksi 

dan karyawan bagian administrasi di pabrik tekstil Safarijunie textindo 

Banyudono Boyolali? 

Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui perbedaan rerata Arus Puncak Ekspirasi pada 

karyawan Bagian produksi dan karyawan bagian administrasi pabrik tekstil 

Safarijunie textindo Banyudono, Boyolali. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengetahui nilai Arus Puncak Ekspirasi pada karyawan bagian 

produksi dan karyawan bagian administrasi di pabrik tekstil di 

Safarijunie textindo Banyudono, Boyolali 

b. Membandingkan nilai Arus Puncak Ekspirasi antara karyawan bagian 

produksi dan karyawan bagian administrasi di pabrik tekstil di 

Safarijunie textindo Banyudono, Boyolali 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritik : 

a. Untuk ilmu pengetahuan khususnya ilmu penyakit paru yaitu 

membuktikan  apakah ada perbedaan Arus Puncak Ekspirasi pada 

karyawan Bagian produksi dan karyawan bagian administrasi di pabrik 

tekstil di Safarijunie textindo Boyolali. 

b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam 

bidang penelitian. 

2. Manfaat aplikatif : 

Dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan 

kebijakan terhadap penanggulangan atas pencegahan gangguan saluran 

nafas pada pekerja atau karyawan dan komunitas di lingkungan 

perusahaan atau industri. 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

1. Pabrik Tekstil 

Pabrik tekstil merupakan pabrik penghasil kain untuk dijadikan sebagai 

bahan pakaian. Bahan dasar dari tekstil sendiri adalah kapas karena mempunyai 

keunggulan ongkos tanam dan pengolahannya rendah (Mulyani, 2007). kapas  

termasuk Noksa yang dapat merusak struktur anatomis organ dan menimbulkan 

perubahan fungsi berikut penjelasannya ( Ikhsan, 2009). 

a. Noksa 

Noksa adalah bahan yang dapat merusak struktur anatomis organ atau tubuh 

dan sekaligus menimbulkan perubahan fungsi. Dalam lingkungan kerja, para 

pekerja terpapar dan menghirup noksa yang dapat berasal dari bahan baku, hasil 

produksi, produk sampingan, atau dari limbah. Secara umum noksa di lingkungan 

kerja dapat digolongkan sebagai berikut menurut Winariani ( 2010) : 

1.Debu organik             : nabati, hewani. 

2. Debu inorganik : pertambangan, industri logam, keramik. 

3. Gas iritan  : industri petrokimia, farmasi  

Debu merupakan salah satu bahan yang sering disebut sebagai partikel yang 

melayang di udara (Suspended Particulate Matter / SPM) dengan ukuran 1 

mikron sampai dengan 500 mikron. Dalam kasus pencemaran udara baik dalam 

maupun luar gedung, debu sering dijadikan salah satu indikator pencemaran yang 

digunakan untuk menunjukkan tingkat bahaya baik terhadap lingkungan maupun 

terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Debu (dust) merupakan partikel yang 

terbentuk secara mekanis yang berkaitan erat dengan proses respirasi (pernapasan) 

dan berbahaya bagi paru-paru. Macam- macam debu ditempat kerja adalah 

menurut Ikhsan (2009) : 

a) Debu organik, yaitu debu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 

hewan. Umumnya ditemukan pada tempat penggergajian kayu, pada 

taman bunga yang banyak serbuk sari beterbangan, dan lain-lain. 

b) Debu mineral, yaitu debu yang terbentuk dari mineral-mineral yang 

terlepas dari induknya, misalnya silica bebas, asbes, dan batubara 

(bagian grafitnya yang mengandung silica bebas). Umumnya ditemukan 

di tempat pembakaran kapur, pada pengerasan jalan dengan 

menggunakan kapur, pada bangunan- bangunan yang memanfaatkan 

asbes sebagai atap dan lain-lain. 

c) Debu metal, yaitu debu yang berasal dari logam. Umumnya ditemukan 

pada perajin perak dan emas, tukang las, bengkel mobil atau sepeda 

motor. Debu yang mudah dihirup adalah debu yang berukuran 0,1-10µ. 

Partikel sekitar 10µ tertahan di saluran nafas bagian atas. Partikel 

ukuran 3-5µ tertahan dan tertimbun di saluran nafas bagian tengah. 

Partikel 1-3µ, ini yang paling berbahaya (debu respirable) karena 

tertahan dan tertimbun di saluran nafas kecil yaitu bronkiolus terminalis 

hingga alveoli. Partikel lebih kecil dari 1µ, tidak mudah mengendap 

dalam paru, bahkan 80% partikel ukuran 0,4-0,5µ dapat dihembuskan 

kembali keluar pada saat ekspirasi (Winariani, 2010). 

 



b. Debu Kapas 

 

 Kapas adalah serat alam berasal dari tanaman sepsis Gossypium, 

merupakan tanaman subtropis yang lebih tahan terhadap cuaca buruk 

dibandingkan dengan tanaman komersil lainnya. Tanaman ini mulai berbunga 

sesudah empat bulan, mula-mula timbul bunga putih susu, kemudian berubah jadi 

ungu kemerahan lalu jatuh dalam dua hari dan menjadi bola-bola kapas yang 

tumbuh jadi besar. Serabut putih yang muncul dari bola kapas yang pecah yang 

disebut kapas dan sudah bisa dipetik (Ikhsan, 2009). 

Debu kapas adalah debu organik yang lepas ke udara pada saat pengolahan 

serat kapas, termasuk juga pada saat panen, pengangkutan dan pemprosesan atau 

pemintalan. Sehingga tidak hanya mengandung serat kapas tetapi juga tercemar 

bahan yang berasal dari tanaman seperti daun, ranting, biji, mikroorganisme 

(Winariani, 2010). 

c. Penyakit paru kerja 

Penyakit paru kerja adalah penyakit atau kelainan paru yang timbul 

sehubungan dengan pekerjaan. Berbagai bahan berupa debu, serat dan gas dapat 

timbul pada proses industri. Tergantung pada jenis bahan tersebut maka penyakit 

yang ditimbulkannya pun bermacam-macam.     

  

d. Bisinosis 

Bisinosis merupakan gejala berupa bronkokontriksi setelah terpajan debu 

kapas, debu sisal (rami). Pekerja yang terpajan debu kapas atau sisal yang belum 

mengalami pemprosesan. Sesak napas terjadi pada hari masuk kerja shift, 

gejalanya berkurang pada hari berikutnya bahkan pada akhir masa kerja shift tidak 

ada gejala lagi (Djojodibroto, 2009). Bisinosis adalah penyakit paru berupa 

bronchitis kronis sebagai akibat terpaparnya individu oleh debu kapas, rami, sisal 

atau nenas. Umumnya bisinosis diderita oleh pekerja-pekerja pabrik tekstil yang 

selama bekerja menghirup (inhalasi) debu kapas (Rahmatullah, 2009). Komponen 

yang spesifik pada debu kapas adalah terdapat 50 komponen biologik aktif, yang 

ikut berperan pada reaksi patologi. Endotoksin dan tannin (pada akar, dan buah) 

adalah 2 komponen yang penting (Winariani, 2010).  

2. Arus Puncak Ekspirasi 

Arus Puncak Ekpirasi (APE) yaitu jumlah aliran udara maksimal yang 

dapat dicapai saat ekspirasi paksa dalam waktu tertentu yang dilakukan dengan 

menggunakan peak flow meter  atau spirometer. Pemeriksaan penunjang faal paru, 

spirometer merupakan gold standar. Bila spirometer tidak tersedia dapat 

menggunakan peak flow meter (Maranatha, 2004). 

a. Fisiologi Pernapasan 

Saluran pernafasan dibagi menjadi dua bagian yaitu system saluran napas 

atas adalah cavitas nasal, faring, dan laring dan system saluran nafas bawah 

adalah trakea, bronkus primer, dan paru-paru (Guidance, 2007). Sistem 

pernapasan atau disebut juga system respirasi yang berarti “bernapas lagi”. 

Mempunyai peran atau fungsi menyediakan oksigen serta mengeluarkan 

karbodioksida dari tubuh. Fungsi penyediaan oksigen serta pengeluaran 

karbondioksida merupakan fungsi yang vital bagi kehidupan. 



3. Patogenesis Obstruksi dan Hubungan Arus Puncak Ekspirasi 
Permukaan paru yang luas, yang hanya dipisahkan oleh membran tipis dari 

sistem sirkulasi, secara teoritis mengakibatkan seseorang mudah terserang oleh 

masuknya benda asing atau bakteri yang masuk bersama udara inspirasi (Price 

dan Wilson, 2007).  

Perubahan patologis terpenting yang terjadi dalam bronkus adalah 

obstruksi dan infeksi. Individu yang terpapar polusi industri secara kronis, 

mempunyai plak yang tersebar pada mukosa jalan nafas. Metaplasi sel goblet 

dengan mukus intraluminal adalah reflek inflamasi saluran nafas kecil. Iritasi 

mekanik atau kimia merangsang reseptor dalam saluran nafas dan mengakibatkan 

terjadinya bronkokonstriksi. Membran basalis menebal dan menutupi lamina 

propia yang membengkak dan edema. Dalam dosis besar, debu dapat merangsang 

dan menimbulkan reaksi jaringan walaupun ringan. Reaksi yang terjadi berupa 

produksi lendir berlebihan, bila ini berlangsung terus akan terjadi hiperplasi 

kelenjar mukus (Yunus, 2003).  

Debu yang masuk saluran nafas dapat menimbulkan reaksi mekanisme 

pertahanan non spesifik berupa batuk, bersin, gangguan transport mukosillier dan 

fagositosis oleh makrofag. Otot polos disekitar jalan nafas dapat terangsang 

sehingga menimbulkan penyempitan. Keadaan ini biasanya terjadi bila kadar debu 

melebihi nilai ambang. Partikel debu yang masuk ke dalam alveoli akan fokus dan 

berkumpul di bagian awal saluran limfe paru. Debu ini difagositisis oleh 

makrofag. Debu yang bersifat toksik terhadap makrofag seperti kapas bebas 

merangsang terbentuknya makrofag baru. Makrofag baru memfagositosis kapas 

bebas tadi sehingga terjadi autolysis, keadaan ini terjadi berulang-ulang. 

Pembentukan dan destruksi makrofag yang terus menerus penting pada 

pembentukan jaringan ikat kolagen dan pengendapan hialin pada jaringan ikat 

tersebut. Fibrosis ini terjadi pada parenkim paru yaitu pada dinding alveoli dan 

jaringan intertesial. Akibat fibrosis paru  akan menjadi kaku dan menimbulkan 

gangguan pengembangan paru dan hambatan paru (Yunus, 2006)
b
. 

B. Hipotesis 

Terdapat perbedaan rerata Arus Puncak Ekspirasi pada karyawan bagian 

produksi dan karyawan bagian administrasi di pabrik tekstil Safarijunie textindo 

di Banyudono Boyolali. 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional ialah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika 

korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan observasi 

atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 2010). 

 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di pabrik tekstil Safarijunie textindo Banyudono 

Boyolali pada tanggal 16 juli sampai dengan 19 juli 2012. 

 

 



C. Subjek penelitian 

Kriteria inklusi Penelitian ini adalah usia 20-40 tahun, Tidak merokok, 

tidak memiliki riwayat menderita penyakit paru saluran nafas sebelum bekerja 

di pabrik tekstil seperti asma, PPOK dan sesak nafas, bekerja minimal selama 5 

tahun. 

D. Tekhnik Sampling 

Pengambilan sampel dengan menggunakan tekhnik purposive yaitu pada 

suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri. Berdasarkan ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. (Notoatmodjo, 

2010). 

E. Identifikasi variabel 

Variabel bebas  : Karyawan pabrik tekstil yang terpapar debu kapas     

      dan karyawan  pabrik tekstil yang tidak terpapar      

                                       debu kapas 

     Variabel terikat            : Nilai arus puncak ekspirasi(APE) 

F. Jumlah sampel untuk estimasi proporsi 

Besar sampel ditentukan  dengan tujuan untuk mendeskripsikan karakter 

populasi berdasarkan pengamatan pada sampel. Oleh karena itu sifat 

representativitas sampel menjadi sangat penting agar taksiran karakteristik 

populasi tidak menyimpang jauh. Jadi, dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Tjokronegoro, 2004) : 

 

 n =  
       

 
  

 

c
 

    =   25 

Dari perhitungan diatas, jumlah sampel untuk masing-masing kelompok 

didapatkan 25 orang Dengan asumsi lepas pengamatan 10 %, maka untuk dua  

kelompok diperlukan 55 orang 

G. Instrumen penelitian 

Peneliti menggunakan alat mini wright flow meter,kuesioner,alkohol.,kapas 

H. Definisi operasional 

Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah debu produksi pada pabrik tekstil mengandung 

partikel debu yang berbahaya bagi kesehatan, salah satunya adalah debu kapas. 

Variabel Terikat. 

Variabel terikat adalah arus puncak ekspirasi adalah jumlah aliran udara 

maksimal yang dapat dicapai saat ekspirasi paksa dalam waktu tertentu  

menggambarkan keadaan saluran pernafasan. APE yang menurun berarti adanya 

hambatan pada aliran udara di saluran pernafasan (Alsagaff, 2002). Dengan 

menggunakan alat mini wright peak flow meter.  

I.Analisis Data 

Data hasil penelitian yaitu nilai Arus Puncak Ekspirasi diedit, dikoding, 

dan dientry dalam file computer dengan menggunakan program SPSS 19.0 for 

Windows. Untuk menghitung uji statistik digunakan uji t tidak berpasangan 

dengan syarat data harus normal (nilai p>0,05). Jika tidak normal ( p<0,05) maka 

data ditransformasi dan duiji distribusi datanya dengan menggunakan uji mann 



whitney. Interpretasi hasil dari uji t dua kelompok tidak berpasangan dikatakan 

bermakna jika nilai p<0,05 dan dikatakan tidak bermakna jika nilai p>0,05 

(Dahlan, 2011). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rata-rata persentasi APE karyawan produksi dan karyawan administrasi di Pabrik 

Tekstil di Safarijunie Textindo Boyolali  

Kelompok Mean Mean + SD 

Karyawan Produksi 

Karyawan Administrasi 

296.1667 L/menit 

407.2000 L/menit 

296.1667 + 122.64810 L/menit 

407.2000 + 135.49354 L/menit 

Uji Normalitas Data(Shapiro-Wilk) 

Kelompok Responden 
Shapiro- Wilk 

Frekuensi P value 

Nilai Arus Puncak 

Ekspirasi  

Karyawan 

administrasi 

Karyawan 

Produksi 

25 0,021 

  

30 0.723 

 Uji Mann-Whitney 

 Uji Mann-Whitney 

Nilai Arus Puncak Ekspirasi 

Responden 

N Sig 

55 0,003 

Tabel 4.3 Uji Mann-Whitney menunjukkan sig= 0,003 karena nilai p <0.05 maka 

terdapat perbedaan Arus Puncak Ekspirasi antara karyawan bagian administrasi 

dan karyawan bagian produksi akan dilakukan uji Mann-Whitney dengan 

menggunakan program SPSS 19.0 for windows (Dahlan, 2011).  

Pembahasan 

Penelitian skripsi ini dilakukan di pabrik tekstil safarijunie Textindo 

Banyudono Boyolali pada tanggal 16-19 Juli tahun 2012. Pengambilan data 

dengan cara membagikan blangko persetujuan (informed concent) dan kuesioner 

kepada responden. Peneliti mengambil data dijamin kerahasiaan identitasnya, 

guna memperoleh sampel yang dibutuhkan untuk penelitian. Peneliti mengukur 

berat badan responden dan mengukur tinggi badan dari responden, setelah 

mengetahui berat badan dan tinggi badan responden peneliti mengajarkan meniup 

peak flow meter dengan baik dan benar. Tiupan yang kami ambil adalah tiupan 

yang paling maksimal. Arus Puncak Ekpirasi (APE) yaitu jumlah aliran udara 

maksimal yang dapat dicapai saat ekspirasi paksa dalam waktu tertentu yang 

dilakukan dengan menggunakan peak flow meter  atau spirometer. Pemeriksaan 

penunjang faal paru, spirometer merupakan gold standar, bila spirometer tidak 

tersedia dapat menggunakan peak flow meter (Maranatha, 2004). 

 Nilai Arus puncak ekspirasi yang telah diperoleh dari pengukuran, 

selanjutnya akan diuji secara statistik perbedaannya antara karyawan bagian 

produksi dan karyawan bagian administrasi. Analisis data tersebut menggunakan 

uji  Mann-Whitney dengan hasil sig 0,003 karena nilai p<0,05, maka dapat 

diambil kesimpulan “terdapat perbedaan rerata nilai arus puncak ekspirasi antara 

karyawan bagian produksi dan karyawan bagian administrasi di pabrik tekstil 

safarijunie textindo”.  



Umur, jenis kelamin, berat badan, lama kerja dan tinggi badan merupakan 

faktor perancu dalam penelitian ini yang dapat kami dikendalikan. Kami memilih 

sampel yang berumur 20-40 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, 

lama kerja minimal 5 tahun.  

Faktor lain yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah genetik dan 

lingkungan, untuk faktor genetik kami memilih responden yang tidak mempunyai 

riwayat alergi seperti riwayat keturunan penyakit asma, sedangkan lingkungan 

kami memilih sampel penelitian berasal dari lingkungan pabrik tekstil safarijunie 

Textindo. 

Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kelompok karyawan bagian 

administrasi memiliki nilai  Arus  Puncak  Ekspirasi (APE)  lebih tinggi  secara  

bermakna  daripada  kelompok  karyawan bagian produksi. Hal ini membuktikan 

bahwa kelompok karyawan bagian produksi yaitu kelompok yang sering 

menghirup debu kapas. Polusi debu kapas dapat menyebabkan bisinosis, yang 

dapat menyebabkan obstruksi pada saluran nafas 

Debu yang masuk saluran nafas dapat menimbulkan reaksi mekanisme 

pertahanan non spesifik berupa batuk, bersin, gangguan transport mukosillier dan 

fagositosis oleh makrofag. Otot polos disekitar jalan nafas dapat terangsang 

sehingga menimbulkan penyempitan. Keadaan ini biasanya terjadi bila kadar debu 

melebihi nilai ambang. Partikel debu yang masuk ke dalam alveoli akan fokus dan 

berkumpul di bagian awal saluran limfe paru. Debu ini difagositisis oleh 

makrofag. Debu yang bersifat toksik terhadap makrofag seperti kapas bebas 

merangsang terbentuknya makrofag baru. Makrofag baru memfagositosis kapas 

bebas tadi sehingga terjadi autolysis, keadaan ini terjadi berulang-ulang. 

Pembentukan dan destruksi makrofag yang terus menerus penting pada 

pembentukan jaringan ikat kolagen dan pengendapan hialin pada jaringan ikat 

tersebut. Fibrosis ini terjadi pada parenkim paru yaitu pada dinding alveoli dan 

jaringan intertesial. Akibat fibrosis paru  akan menjadi kaku dan menimbulkan 

gangguan pengembangan paru dan hambatan paru (Yunus, 2006)
b
. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Ratnasari (2006) yang membandingkan Arus puncak ekspirasi antara pegawai 

pabrik tekstil tyfountex dengan dinas pekerjaan umum dimana APE pegawai 

pabrik tekstil tyfountex yang sering terpapar debu kapas lebih rendah 

dibandingkan APE yang bekerja di dinas pekerjaan umum, pada penelitian kami 

disini membandingkan antara karyawan bagian administrasi dan karyawan bagian 

produksi. Karyawan bagian produksi kami ambil pada bagian spinning dan 

carding yang mana sering terpapar debu kapas setiap harinya dibandingkan 

karyawan bagian administrasi yang bekerja di dalam ruangan. Terbukti hasil dari 

penelitian kami bahwa ada perbedaan APE yang bermakna dimana APE karyawan 

bagian produksi lebih rendah dibandingkan APE bagian administrasi.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Terdapat perbedaan nilai arus puncak ekspirasi antara karyawan bagian 

administrasi dan karyawan bagian produksi di pabrik tekstil safarijunie textindo 

Banyudono Boyolali  

 



Saran 

Resiko gangguan pernafasan pada pekerja pabrik tekstil terhadap pajanan 

debu kapas di masa datang masih tetap besar mengingat masih besarnya peminat 

tekstil dengan bahan dasar kapas yang lebih nyaman dipakai dibanding serat 

sintesis lain disamping ongkos tanam dan pengolahannya rendah. Untuk 

menunjang usaha perlindungan pada pekerja maka diajukan saran-saran sebagai 

berikut : 

a) Diperlukan adanya tenaga ahli di bidang Hyperkes yang dapat menunjang 

pemeliharaan kesehatan terhadap tenaga kerja dan kesehatan lingkungan kerja 

serta pencegahan terhadap kecelakaan kerja. 

b) Upaya peningkatan kesehatan dengan cara pemakaian alat pelindung diri 

yang baik dan tepat dengan penyuluhan sehingga dapat melindungi pekerja 

dari pajanan dabu produksi. 

c) Pada karyawan yang sudah bekerja diperlukan pemeriksaan rutin setiap tahun 

harus mengikutsertakan fungsi paru.  

d) Penyuluhan pada masyarakat tenaga kerja di industry perlu diintensifkan 

dengan memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya tentang resiko yang 

akan dihadapi. 

e) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pajanan debu produksi 

terutama debu kapas dengan instrument yang lebih terukur terutama untuk 

mengetahui angka pasti pajanan debu yang dapat menimbulkan penyakit 

saluran pernafasan. 
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