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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

“Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke 

kerongkongan. Dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat 

menyembuhkan?" (Q.S Al-Qiyamah : 26-27) 

Kapasitas vital paru mencerminkan perubahan volume maksimal  paru 

yang berguna untuk memastikan gambaran kapasitas fungsional paru. 

Kapasitas vital paru merupakan pengukuran yang penting untuk mengetahui 

kelainan restriktif paru yang ditunjukan dengan adanya penurunan fungsi 

faal paru (Pellegrino dan Antonelli, 2010). Subjek pertama kali diharuskan 

melakukan inspirasi maksimal, kemudian melakukan ekspirasi maksimal. 

Nilai normal dari rerata kapasitas vital paru ialah 4500ml (Sheerwood, 

2011). 

Perkembangan industri mengakibatkan semakin banyak orang yang 

dipekerjakan di dunia industri atau pabrik. Termasuk diantaranya adalah 

industri pengolahan kayu yang perkembangannya sangat pesat. 

Perkembangan yang pesat ini menyebabkan terjadinya peningkatan taraf 

ekonomi, namun disisi lain, hal tersebut mengakibatkan dampak negatif, 

yakni munculnya penyakit akibat kerja.  

Gangguan fungsi paru menyebabkan timbulnya penyakit pernafasan. 

Debu yang terhirup oleh pekerja dapat menimbulkan kelainan faal paru dan 

foto toraks (Nurrohman et al., 2014). Menurut badan dunia ILO 

(International Labour Organization, 2013) sekitar 30% hingga 50% pekerja 

pabrik di negara-negara industri terkena penyakit saluran pernafasan 

(pneumokoniosis, silikosis dan lain-lain) akibat paparan debu di tempat 

kerja. Di Indonesia, terutama provinsi Jawa tengah, pada tahun 2004 di 5 

(lima) Kabupaten (Semarang, Jepara, Cilacap, Rembang, dan Pekalongan) 

dilakukan survei pemeriksaan fungsi paru pada 100 orang pekerja, 

diantaranya 80 orang pekerja formal dan 20 orang pekerja informal, yang 
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menghasilkan kesimpulan bahwa 95% pekerja pabrik (informal) mengalami 

gangguan fungsi paru (Departemen Kesehatan, 2012). Penelitian Lestari 

(2010) di pabrik kayu kabupaten Sukoharjo, menunjukkan hasil 

pemeriksaan fungsi paru pada pekerja pabrik kayu bagian pengamplasan 

yang didapatkan 3 subjek memiliki fungsi paru normal, 14 subjek memiliki 

gangguan fungsi paru restriktif dan 2 subjek memiliki gangguan fungsi paru 

mixed.  

Hasil pemeriksaan kapasitas vital paru akan mengalami penurunan 

pada penyakit paru, penyakit jantung yang menimbulkan kongesti paru dan 

pada kelemahan otot pernafasan.  Sedangkan, hasil pengukuran kapasitas 

vital paru dapat dipengaruhi oleh  umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, 

riwayat penyakit dan pekerjaan, kebiasaan merokok dan olahraga, serta 

status gizi (Pearce, 2009). Debu adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi timbulnya penyakit pernafasan. Gangguan pernapasan 

karena debu dipengaruhi beberapa faktor, yakni; faktor debu itu sendiri, 

yaitu ukuran partikel, bentuk, daya larut, konsentrasi, sifat kimiawi, lama 

pajanan, dan faktor individu berupa mekanisme pertahanan tubuh 

(Darmawan, 2013). 

Menurut penelitian tahun 2007 oleh Merenu, menunjukkan adanya 

penurunan kapasitas vital paru yang signifikan pada pekerja yang terpapar 

debu dibandingkan dengan pekerja yang tidak terpapar debu (p<0,001). 

Namun penelitian Meita (2012) tentang hubungan paparan debu dengan 

kapasitas vital paru, didapatkan hasil penelitian bahwa kadar debu terhirup 

tidak mempunyai hubungan yang kuat terhadap kapasitas vital paru pekerja 

penyapu pasar Johar Kota Semarang (p : >0,05). 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang 

berbeda, terdapat beberapa yang tidak sejalan dengan teori yang 

menyatakan bahwa paparan debu mempengaruhi atau berhubungan dengan 

kapasitas vital paru. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih baru 

tentang pengaruh lingkungan berdebu dengan kapasitas vital paru. Sisi 

kebaruan dalam penelitian kali ini adalah subyek, lokasi tempat paparan, 
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metode pengambilan sampel serta adanya pembanding sebagai kontrol 

negatif.   

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencari pengaruh paparan debu 

terhadap kapasitas vital paru, dilakukan penelitian perbedaan kapasitas vital 

paru pada laki-laki pekerja pabrik kayu dengan pekerja kantoran.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

apakah ada perbedaan Kapasitas Vital Paru antara laki-laki pekerja pabrik 

kayu dan pekerja kantoran? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan Kapasitas Vital 

(KV) Paru pada laki-laki pekerja pabrik kayu dan pekerja kantoran.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana 

pertimbangan penelitian selanjutnya mengenai perbedaan kapasitas 

vital paru antara laki-laki pekerja pabrik kayu dan pekerja kantoran. 

2. Manfaat Aplikatif 

Memberikan informasi pada pekerja pabrik kayu mengenai 

dampak yang diakibatkan dari paparan debu terhadap pernafasan, 

sehingga hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pengurangan 

risiko dan angka kejadian penyakit paru kerja. 


