
 

 1   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

”Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS:Yunus 

57). 

Kapasitas Vital Paksa menggambarkan volume udara ekspirasi maksimal 

yang dapat dikeluarkan setelah inspirasi maksimal, pengeluaran udara ekspirasi 

ini dilakukan dengan cepat. Pada orang yang mengalami obstruksi jalan napas 

nilai KVP mengalami penurunan (Djojodibroto, 2014). Nilai Kapasitas Vital 

Paksa dalam pengukuran spirometri dianggap normal jika nilai  KVP > 80% atau 

nilai normalnya mencapai 4 liter dicapai dalam 3 detik (Jhons, 2008) dan nilai 

normal KVP untuk orang indonesia disesuaikan dengan data pneumomobile 

(Djojodibroto, 2014). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan nilai KVP adalah para 

pekerja pabrik yang selalu terpapar debu organik dan bahan kimia, di mana sebuah 

penelitian tentang fungsi paru terhadap pekerja pabrik gula menunjukkan 

penurunan nilai rasio FEV1/ KVP yang signifikan  (Nikhade dan Sharma, 2012). 

Sebagian besar penyakit paru akibat kerja mempunyai akibat yang serius yaitu 

gangguan fungsi paru, dengan gejala utama sesak nafas. Penelitian ini 

menunjukan perbedaan yang mendasar nilai KVP dan FEV1 pada pekerja pabrik 

yang sering terpapar dari bahan-bahan berbahaya seperti debu dan zat-zat yang 

berbahaya di mana nilai KVP mengalami penurunan disebabkan karena iritasi 

mekanis saluran pernapasan oleh debu itu sendiri, pelepasan mediator histamin 

(kapas debu), alergen (tepung terigu) dihasilkan menjadikan obtruksi jalan napas 

(Vyas, 2012). 

Di antara semua penyakit akibat kerja, 10% sampai 30% adalah penyakit 

paru. ILO mendeteksi bahwa sekitar 40.000 kasus baru pneumoconiosis terjadi di 

seluruh dunia setiap tahun. Di Inggris pada tahun 1996 ditemukan 330 kasus baru 
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penyakit paru yang berhubungan dengan pekerjaan. Di New York ditemukan 3% 

kematian akibat penyakit paru kronik. Di Indonesia angka sakit mencapai 70% 

dari pekerja yang terpapar debu tinggi. Sebagian besar penyakit paru akibat kerja 

mempunyai akibat serius yaitu terjadinya penurunan fungsi paru, dengan gejala 

utama yaitu sesak nafas (Cahyana et al, 2012). Di Indonesia, penyakit atau 

gangguan paru akibat kerja disebabkan oleh debu dan angka ini diperkirakan 

cukup banyak. Data penyakit akibat kerja dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah merupakan hasil survei pemeriksaan fungsi paru pada 80 orang pekerja 

formal dan 20 orang pekerja informal, pada tahun 2004 di 5 (lima) Kabupaten 

(Semarang, Jepara, Cilacap, Rembang, Pekalongan) dengan hasil yaitu 83,75% 

pekerja formal dan 95% pekerja informal mengalami gangguan fungsi paru 

(Depkes, 2012). 

Penyakit paru kerja disebabkan oleh pajanan terhadap bahan kimia dan 

biologis, serta bahaya fisik di tempat kerja, meskipun angka kejadiannya tampak 

lebih kecil dibandingkan dengan penyakit-penyakit utama penyebab cacat lain, 

terdapat bukti bahwa penyakit ini mengenai cukup banyak orang, khususnya di 

negara-negara yang giat mengembangkan industri (Ikhsan et al, 2009). 

Potensi bahaya serta resiko di tempat kerja bisa terjadi akibat  paparan  debu, 

uap, atau pun bahan-bahan kimia yang menyebabkan faktor resiko terjadinya 

penyakit paru akibat kerja. Penelitian oleh Rasyid (2013) menyatakan ada 

hubungan antara pekerja pabrik yang terpapar debu lama dengan nilai KVP di 

Jakarta (P=0,036). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis dan sampel yang akan 

membedakan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin mengetahui 

perbedaan kapasitas vital paksa antara laki-laki pekerja pabrik dan pekerja bukan 

pabrik. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut : Apakah ada perbedaan Kapasitas Vital Paksa (KVP) pada laki-laki antara 

pekerja pabrik dan bukan pekerja pabrik? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perbedaan  Kapasitas Vital Paksa 

(KVP) pada laki-laki antara pekerja pabrik dan bukan pekerja pabrik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang adanya 

perbedaan antara Kapasitas Vital Paksa (KVP) pada laki-laki antara pekerja 

pabrik dan bukan pekerja pabrik. 

2. Manfaat praktis pada penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif  pengurangan resiko terjadi kelaian 

pada faal paru. 

3. Dengan penelitian ini, akan menambah wawasan bagi penulis mengenai Kapasitas 

Vital Paksa pada pekerja pabrik dan bukan pekerja pabrik dengan menggunakan 

spirometri


