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ABSTRAK 
Latar Belakang: Penyakit paru akibat kerja semakin lama semakin meningkat 
prevalensinya salah satunya profesi sopir bus. Hal ini dikarenakan mereka 
melakukan pekerjaannya selalu di jalan raya yang dapat mengakibatkan paru-paru 
akan sering terkena paparan polusi udara yang masuk dari luar bus. Selain itu, 
mereka juga memiliki kebiasaaan merokok, asap rokok difungsikan sebagai 
stimulan agar selalu terjaga saat mengemudi, dan akibatnya akan timbul bertahun-
tahun setelah paparan. Dampak yang akan ditimbulkan adalah gangguan saluran 
pernafasan berupa penurunan fungsi paru. 
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh paparan 
polusi udara dan kebiasaan merokok terhadap fungsi paru pada sopir bus di 
terminal Tirtonadi Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini 45 orang, cara 
pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu yang diambil 
sesuai dengan  kriteria inklusi dan eksklusi. 
Hasil: Uji statistik menggunakan chi square. Hasil didapatkan paparan polusi 
udara terhadap fungsi paru diperoleh nilai p value = 0,014 (< 0,05) dan kebiasaan 
merokok terhadap fungsi paru diperoleh nilai p value = 0,024 (< 0,05). 
Kesimpulan: Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan ada pengaruh yang 
signifikan antara paparan polusi udara dan kebiasaan merokok terhadap fungsi 
paru. 
Kata kunci: Paparan Polusi Udara, Kebiasaan Merokok dan Fungsi Paru 
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PENDAHULUAN 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia perlu mendapat perhatian 

khusus baik kemampuan, keselamatan, maupun kesehatan kerjanya. Risiko 

yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. Lingkungan kerja yang sering penuh oleh debu, uap, gas dan 

lainnya yang terjadi pada satu pihak dapat mengganggu produktivitas dan 

kesehatan di pihak lain (Suma’mur, 2009). 

ILO (International Labour Organization) pada tahun 2013, 

memperkirakan 2,34 juta orang meninggal setiap tahun  dari kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja. Dari jumlah tersebut, mayoritas terbesar 

diperkirakan 2,02 juta meninggal dari berbagai penyakit yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang terkena paparan gas, uap dan debu. 

Salah satunya, pekerja di sektor transportasi yang merupakan salah 

satu sektor yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi yang 

menyeluruh. Perkembangan sektor transportasi akan secara langsung 

mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berjalan. Sektor ini 

dikenal pula sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan dampak 

negatif terhadap lingkungan (Sukarto, 2006). 

  Dampak negatif yang didapatkan adalah tingginya tingkat polusi udara 

lingkungan kota, sebagai hasil emisi gas buangan kendaraan bermotor. 

Dilihat dari sumbernya, pencemaran udara terbesar berasal dari asap buangan 

kendaraan bermotor (Riyadina, 1997 dalam Setiawan, dkk 2011). 

Profesi sopir bus mempunyai tingkat paparan emisi gas kendaraan 
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bermotor yang tinggi karena mereka merupakan orang yang sepanjang 

menjalankan pekerjaannya selalu di jalan raya, sehingga akan sering terpapar 

dan dapat mengganggu kesehatan khususnya kesehatan sistem pernafasan. Hal 

ini dapat ditampilkan dalam penurunan fungsi faal paru yang akan timbul 

bertahun-tahun setelah paparan (Haliim, 2011). 

Selain itu, asap dari rokok juga dapat memberikan dampak negatif 

terhadap lingkungan. Merokok sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum 

dan meluas di masyarakat. Meskipun kebiasaan merokok berdampak buruk 

pada kesehatan terutama pada sistem pernapasan, tetapi prevalensi jumlah 

perokok terus meningkat.  

Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2013, 

prevalensi merokok tertinggi di Eropa 28% dan Asia menduduki urutan 5 

yaitu 19%. WHO memperkirakan pada tahun 2020 penyakit yang berkaitan 

dengan tembakau akan menjadi masalah kesehatan utama terbesar dan 

menyebabkan 8,4 juta kematian setiap tahun. Diperkirakan separuh kematian 

tersebut akan terjadi di Asia karena tingginya peningkatan penggunaan 

tembakau di Asia. 

Menurut survai pendahuluan yang telah peneliti lakukan pada sopir bus 

di Terminal Tirtonadi, kebiasaaan merokok yang dilakukan sopir bussaat 

menyetir maupun sedang istirahat yang mereka lakukan biasanya 

menghabiskan rokok hingga 10-20 batang perhari. Kandungan nikotin yang 

terdapat pada rokok dapat memberikan efek sedatif sehingga seseorang 

merasa relaks. Efek stimulan dari nikotin dipakai untuk konsentrasi, 
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mencegah kelelahan dan mengurangi stres (Ikawati, 2010).  

Dampak yang ditimbulkan akibat merokok adalah dapat menyebabkan 

perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. 

Akibat perubahan struktur dan fungsi saluran napas dan jaringan paru-paru 

pada perokok akan timbul permasalahan fungsi paru dengan segala macam 

gejala klinisnya (Jaya, 2009). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Paparan Polusi Udara dan Kebiasaan Merokok Terhadap Fungsi 

Paru Pada Sopir Bus Terminal Tirtonadi Surakarta“. 

TUJUAN 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1.  Tujuan umum: 

a. Untuk mengetahui gambaran  fungsi paru pada sopir bus. 

b. Untuk mengetahui dampak negatif lama paparan polusi udara dan 

kebiasaan merokok terhadap fungsi paru pada sopir bus. 

2. Tujuan khusus: 

a. Untuk mengetahui pengaruh paparan polusi udara terhadap fungsi paru 

pada sopir bus. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan merokok terhadap fungsi paru 

pada sopir bus. 

c. Untuk mengetahui pengaruh lama bekerja terhadap jumlah rokok yang 

dihisap pada sopir bus. 

 



4 
 

METODE 

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 30 Maret sampai 2 April 

2014 di terminal Tirtonadi Surakarta terhadap 45 responden yang bekerja 

sebagai sopir bus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Hasil 

penelitian diuji menggunakan uji statiatik Chi-Square. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui fungsi paru dapat dilakukan pengukuran kapasitas 

vital paru. Salah satu cara untuk mengukur fungsi paru adalah Spirometri. 

Spirometri digunakan untuk mengukur volume paru statik dan dinamik dan 

gejala yang berhubungan dengan pernapasan. Fungsi paru ini diukur 

berdasarkan nilai FEV1 dan FVC, hasil yang didapatkan yaitu: normal, 

gangguan restriksi, gangguan obstruksi dan kombinasi. 

Uji Pengaruh Umur Terhadap Fungsi Paru Pada Sopir Bus 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 12.259a 5 .031 

Likelihood Ratio 13.705 5 .018 

Linear-by-Linear Association 2.923 1 .087 

N of Valid Cases 45   

 
Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate 11.000 

ln(Estimate) 2.398 

Std. Error of ln(Estimate) 1.261 

Asymp. Sig. (2-sided) .057 

Asymp. 95% Confidence 
Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound .928 

Upper Bound 130.324 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound -.074 

Upper Bound 4.870 
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Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara umur 

sopir bus terhadap gangguan fungsi paru menggunakan analisis statistik 

uji chi square diperoleh p value = 0,031 nilai X2 = 12,259 dan nilai Odd 

Ratio = 11 (95% CI = 0,928-130,324). Hal ini menunjukkan bahwa sopir 

bus dengan umur 55-61 tahun mempunyai risiko dapat terjadi gangguan 

fungsi paru sebesar 11 kali dibanding umur 27-33 tahun. 

Uji Pengaruh Lama Paparan Polusi Udara Terhadap 
Fungsi Paru Pada Sopir Bus 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6.000a 1 .014   

Continuity Correctionb 4.594 1 .032   

Likelihood Ratio 6.097 1 .014   

Fisher's Exact Test    .031 .016 

Linear-by-Linear Association 5.867 1 .015   

N of Valid Casesb 45     

 
Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate 4.750 

ln(Estimate) 1.558 

Std. Error of ln(Estimate) .654 

Asymp. Sig. (2-sided) .017 

Asymp. 95% Confidence 
Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound 1.318 

Upper Bound 17.113 

Ln(Common Odds Ratio) Lower Bound .276 

Upper Bound 2.840 

 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara lama 

paparan sopir bus terhadap gangguan fungsi paru menggunakan analisis 

statistik uji chi square diperoleh p value = 0,014 nilai X2 = 6 dan nilai 

Odd Ratio = 4,750 (95% CI = 1.318-17,113). Hal ini menunjukkan 
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bahwa sopir bus dengan lama paparan≥ 5 tahun mempunyai risiko dapat 

terjadi gangguan fungsi paru sebesar 5 kali dibanding lama paparan < 5 

tahun. 

Uji Pengaruh Kebiasaan Merokok Terhadap Fungsi Paru Pada Sopir Bus 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 5.062a 1 .024   

Continuity Correctionb 3.516 1 .061   

Likelihood Ratio 5.200 1 .023   

Fisher's Exact Test    .057 .030 

Linear-by-Linear Association 4.950 1 .026   

N of Valid Casesb 45     

 

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate 

Estimate 6.192 

ln(Estimate) 1.823 

Std. Error of ln(Estimate) .874 

Asymp. Sig. (2-sided) .037 

Asymp. 95% Confidence 
Interval 

Common Odds Ratio Lower Bound 1.117 

Upper Bound 34.316 

ln(Common Odds Ratio) Lower Bound .111 

Upper Bound 3.536 

 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara kebiasaan 

merokok sopir bus terhadap gangguan fungsi paru menggunakan analisis 

statistik uji chi square diperoleh p value = 0,024 nilai X2 = 5,062 dan nilai 

Odd Ratio = 6,192 (95% CI = 1,117-34,316). Hal ini menunjukkan bahwa 

sopir bus yang biasa merokok mempunyai risiko dapat terjadi gangguan 

fungsi paru sebesar 6 kali dibanding tidak merokok. 
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Usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. 

Semakin tua seseorang maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya 

penurunan fungsi paru (Suyono, 2001). Menurut Widodo (2007) 

penurunan kapasitas vital paru dapat terjadi setelah usia 30 tahun dan akan 

semakin cepat menurun setelah umur 40 tahun keatas. 

Dengan bertambahnya umur semakin bertambah pula gangguan 

yang terjadi karena secara fisiologis dengan bertambahnya umur maka 

kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah 

karena adanya proses degenerasi sel-sel tubuh. Semakin bertambahnya 

umur fungsi metabolisme tubuh semakin menurun sehingga 

mempengaruhi kinerja otot-otot manusia termasuk otot-otot pernafasan 

yang akan berkurang 20% setelah usia 40 tahuntermasuk dalam hal ini 

akan berdampak pada gangguan fungsi paru. Kondisi seperti ini akan 

bertambah buruk dengan dengan keadaan lingkungan yang berdebu dan 

faktor-faktor lain (Guyton, 1994). Menurut penelitian Yulaekah (2007) 

pada pekerja batu kapur mengatakan bahwa semakin bertambah usia maka 

akan dapat menurunkan kapasitas vital paru seseorang. 

Selain umur kapasitas vital paru juga dapat menurun akibat 

lingkungan kerja yang penuh debu, gas, maupun uap. Masa kerja 

mempunyai kecenderungan sebagai faktor risiko terjadinya gangguan 

fungsi paru dengan masa inkubasi 5 tahun. Semakin lama seseorang dalam 

bekerja maka semakin banyak dia telah terpapar bahaya yang ditimbulkan 

oleh lingkungan kerja tersebut. Kondisi kerja tertentu yaitu dengan tingkat 
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paparan yang tinggi, maka penyakit paru akan timbul bertahun-tahun 

setelah paparan. Partikel yang masuk saluran nafas menyebabkan 

timbulnya reaksi mekanisme pertahanan non spesifik berupa batuk, bersin, 

gangguan transport mukosilier dan fagositosis oleh makrofag. Otot polos 

disekitar jalan nafas dapat terangsang sehingga menimbulkan 

penyempitan. Keadaan ini biasanya terjadi bila kadar debu melebihi nilai 

ambang batas (Khumaidah, 2009). 

Pada pekerja sopir bus yang berada dilingkungan dengan kadar 

polutan tinggi dalam waktu lama akan menyebabkan terjadinya 

penumpukan polutan dengan partikel kecil di alveoli sehingga berdampak 

pada perubahan fungsi paru. Selain itu, pada saat mengemudi sopir bus 

memiliki kebiasaan merokok dan terkadang mereka membuka jendelau 

ntuk mengeluarkan asap rokok sehingga udara yang mengandung polutan 

dari luar akan masuk kedalam bus. 

Dari data responden di atas, pada responden dengan lama paparan 

≥ 5 tahun yang berada pada tingkat paparan polusi udara yang tinggi 

ditambah memiliki kebiasaan merokok yang mereka lakukan akan 

memperberat kondisi paru yang paling banyak terjadi gangguan paru 

berupa campuran yaitu gabungan gangguan restriksi dan obstruksi. 

Sedangkan pada responden dengan lama paparan ≥ 5 tahun yang berada 

pada tingkat paparan polusi udara yang tinggi tetapi tidak merokok maka 

rendah risiko terjadinya gangguan fungsi paru bahkan normal (tidak ada 

gangguan). 
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Menurut Raj (2013) merokok dapat menyebabkan perubahan 

fungsi dan struktur dan jaringan paru dan kebiasaan merokok akan 

mempercepat penurunan fungsi paru. Asap rokok yang akan merangsang 

sekresi lendir sedangkan nikotin akan melumpuhkan bulu-bulu silia 

disaluran pernapasan yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk 

dalam pernapasan. 

Menurut penelitian Hendrawati, dkk (1998) juga menyatakan ada 

hubungan antara kebiasaaan merokok dengan gangguan fungsi paru 

dikarenakan oleh frekuensi merokok yang dinyatakan dalam lama 

merokok, jenis rokok yang dihisap, jumlah batang rokok yang dihisap 

setiap hari dimana pekerja mengkonsumsi secara berlebihan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil analisa data dan perhitungan uji statistik, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil uji statistik Chi-Square  menunjukkan bahwa ada pengaruh paparan 

polusi udara terhadap fungsi paru pada sopir bus. 

2. Hasil uji statistik Chi-Square menunjukkan bahwa ada pengaruh 

kebiasaan merokok terhadap fungsi paru pada sopir bus. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, seperti yang telah dikemukakan maka 

dapat disarankan dengan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Bagi PO Bus di Terminal Tirtonadi Surakarta 

a. Menggalakan tes pemeriksaan emisi gas buang kendaraan untuk 

mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. 
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b. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin minimal 6 bulan 

sekali untuk mengetahui dan menjaga kondisi kesehatan setiap sopir 

agar tidak terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK). 

c. Membuat peraturan larangan merokok untuk para sopir pada saat 

bekerja. 

2. Bagi Sopir Bus di Terminal Tirtonadi Surakarta 

a. Diharapkan untuk sopir bus yang ada di terminal Tirtonadi agar lebih 

membiasakan diri untuk hidup sehat dengan mengurangi kebiasaan 

merokok karena merokok akan memperberat kondisi paru sopir bus 

yang berada pada tingkat paparan polusi udara yang tinggi sehingga 

dampaknya akan menyebabkan kematian. 

b. Tingkatkan kebiasaan melakukan olahraga terutama olahraga senam 

dan olahraga renang untuk meningkatkan kapasitas paru. 

c. Pada saat mengemudi diharapkan untuk menutup jendela bus pada 

saat diperjalanan  untuk mengurangi paparan polusi udara dijalan. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Pada saat di jalan raya sebaiknya menggunakan masker karena 

bahaya yang paling tinggi akan terpapar polusi udara bukan hanya 

pekerja sopir bus tetapi juga dapat terjadi pada pekerja lain yang 

biasanya bekerja di jalan raya seperti: polisi lalu lintas, pengamen, 

maupun petugas lapangan terminal. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan bagi peneliti dimasa yang akan datang agar dapat 

melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor lain yang 

berhubungan dengan fungsi paru seperti: jenis kelamin, kebiasaan 

olahraga, status gizi, IMT dan alat pelindung diri dari sopir bus. 

b. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian lanjutan bukan 

hanya pada fungsi paru tetapi juga dapat dilakukan penelitian terhadap 

VO2 max. 
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