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MOTTO 

 

Never ever give up, if “plan A” didn’t work.  

The alphabet has 25 more letters. 

 

 

Tuhan Yesus tak pernah janji langit selalu biru,  

tetapi DIA berjanji selalu menyertai. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

     Kesehatan merupakan hal yang harus diperhatikan terkhusus di dunia kerja yang beresiko 

terkena paparan bahan kimia. Pekerja pengolahan getah karet rentan terhadap paparan amoniak dan 

asam format yang dapat mengiritasi saluran nafas jika terhirup terus menerus.  

Paparan jangka pendek, jika terhirup asam format menimbulkan  iritasi  ringan  pada  saluran  

napas, yang ditandai dengan batuk, tersedak, dan napas pendek.  Menghirup cairan atau semprotan  

bahan  ini  dapat  menyebabkan  kerusakan  membran  mukosa  saluran napas dan iritasi saluran 

napas. Untuk paparan jangka panjang atau paparan berulang dapat menyebabkan iritasi saluran napas 

yang mengarah pada sering terjadinya serangan infeksi bronkial (Badan POM, 2011). 

Sedangkan untuk amoniak jika terhirup dapat menyebabkan luka bakar, berkurangnya sensasi 

penciuman, mual, muntah, nyeri pada dada, kesulitan bernafas, sakit kepala, kerusakan paru (Badan 

POM, 2012).  

Saluran nafas atau tenggorokan adalah jalur terpenting masuknya udara menuju paru-paru. Batang 

tenggorokan atau trakea merupakan pipa saluran nafas, panjang pendek trakea sebanding dengan 

panjang pendek leher. Pada orang dewasa (usia diatas 20 tahun), panjang trakea sekitar 9-11 cm 

tergantung panjang pendeknya tenggorokan, dengan diameter ± 2 cm (Sri Pujiyanto, 2008: 162). 

Parah dan tidaknya iritasi saluran nafas pada pekerja pengolahan getah karet dapat dianalisa 

dengan bilangan Reynolds. Aliran udara pada bilangan Reynolds dibedakan menjadi 3 yaitu, aliran 

laminer, turbulen, dan transisi. Aliran laminer merupakan aliran dengan fluida yang bergerak dalam 

lapisan – lapisan, atau lamina – lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar, nilainya kurang 

dari 2300. Aliran turbulen adalah aliran dimana pergerakan dari partikel – partikel fluida sangat tidak 

menentu, dengan nilai lebih besar dari 4000. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran 

laminar ke aliran turbulen, dengan nilai 2300 – 4000 (Prasetio, 2012). 
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Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas paru seseorang melalui udara 

yang dihirup dan dihembuskan selama proses pernafasan, untuk menunjukkan grafik flow rate dan 

dianalisa dengan persamaan Reynolds. 
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Abstrak. Kesehatan merupakan hal yang harus diperhatikan terkhusus di dunia kerja yang beresiko terkena paparan bahan 

kimia. Pekerja pengolahan getah karet rentan terhadap paparan amoniak dan asam format yang dapat mengiritasi saluran 

nafas jika terhirup terus menerus. Maka dibutuhkan pemantauan secara berkala untuk melihat pernafasan para pekerja. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung berapa besar pengaruh amoniak dan asam format terhadap sistem pernafasan 
melalui bilangan Reynolds. Spirometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk melihat flow rate (aliran udara)  
pernafasan para pekerja pengolahan gatah karet yang kemudian dianalisis dengan aplikasi Matlab sehingga didapatkan 
bilangan Reynolds.  Bilangan Reynolds digunakan untuk mendeteksi aliran udara pada pernafasan pekerja. Pada analisis 
bilangan Reynolds diasumsikan diameter trakea orang dewasa usia diatas 20 tahun adalah 2cm, massa jenis udara 1,225 
kg/m3, dan nilai viskositas udara 0,0187 x 10-3 kg m/s. Sampel acuan merupakan sampel yang dinyatakan sehat tanpa 
pengaruh paparan bahan kimia dan rokok dengan bilangan Reynoldsnya menunjukkan nilai lebih kecil dari 2300 (aliran 

laminer). Sampel yang diuji berjumlah 25 orang yang digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok yang merokok 
bagian produksi, penggilingan, pengasapan, dan gabungan dari ketiga devisi yang bukan perokok. Hasil menunjukkan bahwa 
dari seluruh sampel aliran udara pada pernafasannya hanya 2 orang yang masuk golongan aliran laminer atau hanya 8%, 
sekitar 84% atau 21 pekerja dengan aliran transisi yang nilai bilangan Reynoldsnya 2300- 4000, dan 2 orang pekerja atau 8% 
yang aliran udaranya turbulen yaitu nilai bilangan Reynoldsnya lebih besar dari 4000. Bila dibandingkan dengan sampel 
acuan, 2 orang yang nilainya lebih kecil dari 2300 sedangkan 23 pekerja nilai bilangan Reynoldsnya jauh diatas sampel 
acuan. Paparan bahan kimia dalam waktu lama menyebabkan gangguan aliran udara, namun ada faktor lain yang ikut 
mempengaruhi meliputi usia, penggunaan APD, lama bekerja, kebiasaan olahraga, sakit saluran nafas, jenis kelamin, dan 
kebiasaan merokok. 

Kata Kunci : Flow rate, spirometer, pekerja pengolahan karet, aliran fluida 

PENDAHULUAN 
Pengolahan getah tanaman karet merupakan 

bahan baku pembuatan berbagai macam produk 

olahan yang bermanfaat, namun dalam pengolahan 

lateks menjadi bahan setengah jadi tidak dapat 

terlepas dari bahan kimia asam format dan 

amoniak.  

Paparan jangka panjang, amoniak dapat 

menyebabkan penurunan  fungsi pernafasan dan 

disfungsi  jalan  nafas  yang  kronik. (Badan POM, 

2012). Untuk asam format jika terhirup terus 

menerus dapat mengiritasi saluran nafas yang 

mengarah pada sering terjadinya serangan infeksi 
bronkial (Badan POM, 2011). 

Saluran nafas atau tenggorokan adalah jalur 

terpenting masuknya udara menuju paru-paru. 

Batang tenggorokan atau trakea merupakan pipa 

saluran nafas, panjang pendek trakea sebanding 

dengan panjang pendek leher. Pada orang dewasa 

(usia diatas 20 tahun), panjang trakea sekitar 9-11 

cm tergantung panjang pendeknya tenggorokan, 

dengan diameter ± 2 cm (Sri Pujiyanto, 2008: 162). 

Pekerja pengolahan lateks diduga mengalami 

gangguan aliran udara karena kedua bahan iritan 

tersebut. Spirometer merupakan alat yang dapat 
digunakan untuk menunjukkan grafik flow rate dan 

dianalisa dengan persamaan Reynolds.  

Bilangan Reynolds merupakan parameter yang 

menentukan karakteristik aliran, yang nilainya 

perbandingan antara gaya inersia terhadap gaya 

gesekan. Aliran ini banyak dijumpai dalam mesin 

fluida, gerak benda di udara pada kecepatan rendah, 

dan sebagainya. (Ridwan, 1982) 

Nilai Reynolds dipengaruhi oleh variabel-

variabel antara lain massa jenis fluida (ρ), 

viskositas fluida (µ), kecepatan udara (v), dan 

diameter trakea (d). Bilangan Reynolds merupakan 
aliran tak kompresibel (massa jenis fuida tak 

tergantung pada tekanan) dan Reynolds merupakan 

bilangan tak berdimensi. Dalam mekanika fluida, 

analisa dimensional menunjukkan hasil 1, yang 

artinya nilai Reynolds tidak memiliki satuan (tak 

berdimensi). (Persamaan 1) 

     

 
 

 
 

  
  

 

 
    

 
 

   
 

     ..........(Pers. 1) 

Untuk massa jenis udara nilainya ρ = 1,225 

kg/m3 ( Ridwan, 1982). Nilai viskositas dinamik 

udara adalah 0,0187 x 10-3 kg m/s (Mahandari, 

2005). 

Aliran udara dibedakan menjadi 3 yaitu, aliran 

laminer, turbulen, dan transisi. Aliran laminer 

merupakan aliran dengan fluida yang bergerak 

dalam lapisan – lapisan, atau lamina – lamina 

dengan satu lapisan meluncur secara lancar, 

nilainya kurang dari 2300. Aliran turbulen adalah 

aliran dimana pergerakan dari partikel – partikel 
fluida sangat tidak menentu, dengan nilai lebih 

besar dari 4000. Aliran transisi merupakan aliran 

peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen, 

dengan nilai 2300 – 4000 (Prasetio, 2012). 
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Pekerja pengolahan getah karet beresiko besar 

terpapar bahan kimia yang menyebabkan 

gangguan paru, ditambah dengan ketidakpedulian 

pekerja terhadap perlindungan diri seperti 

penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) untuk 

melindungi saluran nafas pekerja. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menghitung berapa 

besar pengaruh amoniak dan asam format terhadap 

sistem pernafasan melalui bilangan Reynolds. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei 

analitik dengan aplikasi Logger Pro yang diolah 
dengan Matlab dan pengisian kuesioner untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

aliran udara, meliputi usia, penggunaan APD, sakit 

saluran nafas, kebiasaan merokok, massa kerja, 

jenis kelamin, dan kebiasaan olahraga. Penelitian 

dilakukan di pabrik pengolahan karet di Jawa 

Tengah pada 7 September 2015 hingga 7 Oktober 

2015 dengan 25 responden yang terdiri dari 4 

kelompok, yaitu 6 orang bagian produksi, 7 orang 

bagian penggilingan, 4 orang bagian pengasapan 

yang merokok, dan gabungan dari ketiga devisi 
yang bukan perokok 8 orang. Pengambilan data 

paru-paru menggunakan spirometer yang 

tersambung dengan aplikasi Logger Pro. Instrumen 

yang digunakan penelitian ini adalah kuesioner, 

rangkaian spirometer merek Vernier order code 

SPR-BTA dengan aplikasi Logger Pro, Lab Quest , 

timbangan berat badan merek Nagako, dan 

pengukur tinggi badan merek Gea Medical. 

(Gambar 1) 

 
 

 
(GAMBAR 1. Rangkaian Spirometer) 

Dari proses pengambilan data, aplikasi Logger 

Pro membaca nilai flow rate. Flow rate (aliran 

udara) yang diukur peneliti terdiri dari Volume 

Tidal (VT), Volume Cadangan Inspirasi (VCI), dan 

Volume Cadangan Ekspirasi (VCE). Semua sampel 
uji dibandingkan dengan sampel acuan, sampel ini 

usia produktif dan tidak bekerja di pabrik 

pengolahan karet. Hasil dari bacaan spirometer 

berupa grafik flow rate. (Grafik 1) 

 
(GRAFIK 1. Flow Rate terhadap Waktu) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hambatan udara pada pernafasan manusia, 

dapat menyebabkan aliran fluida (udara) terganggu. 

Hasil spirometer yang dihubungkan Logger Pro 

dianalisis dengan Matlab R2013a.  

Rerata flow rate pada setiap sampel diinput ke 

notepad. Data pada notepad dimasukkan ke editor 

Matlab dengan perintah load dengan file dlm 

bentuk txt. Flow rate (liter/detik) dikonversi 

menjadi kecepatan aliran udara (meter/detik). 

Untuk mendapatkan kecepatan udara, flow rate 

dibagi dengan luasan trakea. (Tabel 1) 

Tabel 1. Konversi Flow rate dan Nilai 
Kecepatan Udara 

  

Rerata 
Flow 
rate 
(liter/s) 

Rerata 
Flow 
rate 
(m3/s) 

Kecepatan 
Udara 
(m/s) 

Sampel Acuan 

1 0,40823 408,23 1,30 
2 0,32974 329,74 1,05 
3 0,40438 404,38 1,29 
4 0,39740 397,40 1,26 
5 0,37897 378,97 1,21 

Sampel Uji 

1 0,70650 706,50 2,25 
2 0,77181 771,81 2,46 
3 0,84063 840,63 2,67 
4 0,74357 743,57 2,37 
5 0,90783 907,83 2,89 
6 0,48613 486,13 1,55 
7 0,51714 517,14 1,65 
8 0,81669 816,69 2,60 

9 0,81728 817,28 2,60 
10 1,11379 1113,79 3,54 
11 0,73157 731,57 2,33 
12 0,79846 798,46 2,54 
13 0,82772 827,72 2,63 
14 0,77465 774,65 2,46 
15 1,09422 1094,22 3,48 
16 0,74986 749,86 2,39 

17 0,90554 905,54 2,88 
18 0,72517 725,17 2,31 
19 0,87796 877,96 2,79 
20 0,78521 785,21 2,50 
21 0,80090 800,90 2,55 
22 0,79526 795,26 2,53 
23 0,60888 608,88 1,94 
24 0,89356 893,56 2,84 

25 0,74605 746,05 2,37 

Untuk mengetahui nilai bilangan Reynolds, 

dalam editor Matlab file Reynolds Counting.m di 
Run sehingga tampil nilai Reynolds untuk setiap 

sampel. Hasil ditampilkan dengan scatter (diagram 

pencar) untuk mengetahui fluida mengalir pada 

setiap sampel. 

Seluruh sampel dibandingkan dengan sampel 

acuan yang nilai Reynoldsnya dibawah ambang 

batas 2300. (Grafik 2) 

Keterangan Gambar : 

1. Mouthpiece 

2. Filter bakteri 

3. Sensor O2 

4. Adapter 

5. Spirometer 

6. Lab Quest 

7. Leptop dengan aplikasi 
Logger Pro 
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(GRAFIK 2. Sampel Acuan terhadap Nilai Reynolds) 

Seluruh pekerja pengolahan getah karet 

digolongkan menjadi 3 yaitu sampel yang nilai 

Reynoldsnya 0-2300 dalam hal ini aliran fluidanya 

laminer, sampel yang nilai Reynoldsnya 2300-4000 

dengan aliran fluidanya transisi, dan sampel dengan 

nilai Reynolds diatas 4000, aliran fluidanya 

turbulensi. Dari 25 pekerja di pabrik pengolahan 
karet, hanya 2 orang yang berada dibawah batas 

2300 atau dinyatakan aman yang pernafasannya 

beraliran laminer. (Grafik 3) 

 

(GRAFIK 3. Sampel Uji terhadap nilai Reynolds) 
Nilai bilangan Reynolds sampel acuan 

menunjukkan aliran laminer dengan nilai bilangan 

Reynolds yaitu 1443,3 sampai 1786,8 dibawah 

batas Reynolds 2300. 

Dari 25 sampel, sebagian besar atau 21 pekerja 

pernafasannya menunjukkan aliran transisi yaitu 

gabungan antara aliran udara yang bergerak lurus 

(laminer) dan aliran udara yang berolak (turbulen). 
2 orang yang aliran aliran udara pada 

pernafasannya turbulen, hal ini sangat buruk karena 

udara yang masuk bergerak tak beraturan, hal ini 

dapat disebabkan oleh dinding trakea yang teriritasi 

paparan bahan kimia yang terus menerus. Dan 2 

orang yang pernafasannya masih baik dengan aliran 

laminer. Pada karakteristik responden, 2 pekerja 

yang aliran udaranya laminer adalah 1 orang pria 

berusia diatas 40 tahun, tidak merokok, tidak ada 

sakit saluran nafas, sudah bekerja lebih dari 5 

tahun, dan rutin berolahraga. Dan 1 orang wanita 
berusia dibawah 40 tahun, tidak merokok, tidak 

sakit saluran nafas, sudah bekerja lebih dari 5 tahun 

namun tidak berolahraga. (Tabel 2) 

Tabel 2. Karakteristik Responden 

kelompok aliran Usia gender merokok 

sakit 
saluran 
napas Olahraga Lama bekerja 

Pakai 
APD 

    <40th >40th wanita pria - + - + + - 0-5th >5th + - 

Bukan Perokok                             

3092,3 transisi   v v   v   v     v   v   v 
3378,2 transisi 

 

v v 

 

v 

 

v 

 

v 

  

v 

 

v 

3679,4 transisi 
 

v v 
 

v 
 

v 
  

v 
 

v 
 

v 
3254,6 transisi 

 
v v 

 
v 

 
v 

  
v 

 
v 

 
v 

3973,6 transisi v 
 

v 
 

v 
 

v 
  

v 
 

v 
 

v 
2127,8 laminer v 

 
v 

 
v 

 
v 

 
v 

  
v 

 
v 

2263,5 laminer 
 

v 
 

v v 
 

v 
  

v 
 

v 
 

v 
3574,6 transisi 

 
v 

 
v v 

 
v 

 
v 

  
v 

 
v 

Produksi   

3577,3 transisi v     v   v v   v     v   v 
4875,1 turbulen 

 
v 

 
v 

 
v v 

  
v 

 
v 

 
v 

3202,1 transisi v 
  

v 
 

v v 
  

v 
 

v 
 

v 
3494,9 transisi v 

  
v 

 
v v 

  
v 

 
v 

 
v 

3622,9 transisi v 
 

v 
  

v v 
 

v 
  

v 
 

v 
3390,7 transisi v 

  
v 

 
v v 

  
v 

 
v 

 
v 

Penggilingan   

4789,4 turbulen   v   v   v v v   v   v   v 
3282,1 transisi 

 
v 

 
v 

 
v v 

  
v 

 
v 

 
v 

3963,6 transisi v 
  

v 
 

v v 
  

v v 
  

v 
3174,1 transisi v 

  
v 

 
v v 

  
v v 

  
v 

3842,8 transisi 
 

v 
 

v 
 

v v 
 

v 
 

v 
  

v 
3436,9 transisi v 

  
v 

 
v v 

  
v v 

  
v 

3505,5 transisi v 
  

v 
 

v v 
 

v 
 

v 
  

v 

Pengasapan   

3480,9 transisi v     v   v v     v v     v 
2665,1 transisi 

 
v 

 
v 

 
v v 

  
v 

 
v 

 
v 

3911,1 transisi v 
  

v 
 

v 
 

v 
 

v v 
  

v 
3265,5 transisi   v   v   v v     v   v   v 

Para pekerja pengolahan getah karet terpapar 

bahan kimia yang membuat aliran udara pada 

pernafasan mereka menjadi terganggu dan 

mengiritasi saluran nafas ditambah dengan rokok 

yang semakin memperburuk aliran udara pada 

pernafasan pekerja, tiap batang rokok mengandung 

sekitar 4000 zat kimianya berbahaya yang semakin 

mengiritasi saluran nafas. Penelitian Yusnabeti dkk 

menyebutkan bahwa rokok meningkatkan kelainan 

paru. Asap rokok menyebabkan iritansi persisten 
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pada saluran pernapasan, perubahan struktur 

jaringan paru-paru. Dengan perubahan anatomi 

saluran pernapasan akan timbul perubahan fungsi 

paru-paru (Yusnabeti dkk, 2010). 

Faktor lain yang mempengaruhi antara lain 

bekerja tidak memakai APD (Alat Pelindung Diri), 
dari hasil wawancara pekerja tidak menggunakan 

APD karena merasa sulit bernafas dan merasa tidak 

nyaman, sehingga tidak memakai APD 

memperburuk aliran pernafasan pekerja. Hal ini 

didukung oleh penelitian lain bahwa penggunaan  

APD  terutama masker  baik  saat  bekerja  atau 

tidak bekerja  jika  berada  pada  lingkungan  

tempat  kerja  dengan  konsentrasi debu  tinggi atau 

paparan bahan kimia, dapat  meminimalisir  

gangguan  atau penyakit  akibat  kerja  terutama  

yang  berhubungan  dengan  kesehatan pernapasan 

tenaga kerja (Efrinna, 2013). 
Lama bekerja pun ikut serta memberi dampak, 

karena semakin lama pekerja berkerja di pabrik 

pengolahan karet maka semakin banyak pula gas 

dari amoniak dan asam format yang mereka hirup. 

Demikian pula penelitian oleh Reni Wijayanti 

bahwa tenaga kerja mengalami pemaparan dalam 

pekerjaannya dan  salah  satu  faktornya yaitu 

kimia berupa debu yang berpengaruh  terhadap 

tingkat kesehatan. Pada  tenaga kerja, masa kerja 

yang lama pada lingkungan kerja berdebu 

menyebabkan semakin banyak debu yang terhirup 
dan semakin terganggu pula kesehatannya (Reni, 

2014). 

Kebiasaan olahraga cukup membantu memberi 

dampak positif untuk memulihkan paru-paru yang 

terpapar. Hal ini sejalan dengan penelitian Mareta 

yaitu peningkatan kebutuhan pernafasan saat 

latihan fisik dapat menyebabkan paru mampu 

mengalirkan udara pernafasan dalam jumlah yang 

besar, latihan  fisik  secara  teratur  akan 

meningkatkan kemampuan dan daya tahan otot-otot 

pernafasan (Mareta, 2011). 

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi, karena pria dan wanita memiliki 

volume paru-paru berbeda. Jenis kelamin lakilaki 

adalah sampel yang paling banyak sehingga aliran 

udara pada laki-laki banyak pula yang transisi dan 

turbulen dibanding sampel perempuan. 

Usia pun ikut memberi pengaruh, karena 

semakin tua seseorang, kekebalan tubuh juga 

semakin menurun. Hal ini dikuatkan dengan 

penelitian Rizki (2010) bahwa kebutuhan zat 

tenaga terus meningkat sampai  akhirnya menurun 

setelah usia 40 tahun berkurangnya kebutuhan 
tenaga tersebut dikarenakan telah menurunnya  

kekuatan  fisik (Rizki, 2010). 

Sakit saluran nafas ikut serta memperburuk 

gangguan paru, sakit saluran nafas misalnya saja 

batuk, asma, TB, dll. Didukung oleh penelitian 

Efrinna, bahwa kondisi lingkungan kerja terutama 

kondisi udara yang tercamar tentunya kurang aman 

untuk dihirup karena dapat menyebabkan gangguan 

pernapasan seperti (Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut) ISPA (Efrinna, 2013). 

KESIMPULAN 

Paparan bahan kimia dalam waktu lama 

menyebabkan perubahan aliran udara pada 

pernafasan pekerja pengolahan getah karet 8% 

aliran lamier, 84% transisi, dan 8% turbulen, 

sedangkan sampel acuan beraliran laminer. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain 

kebiasaan merokok, tidak menggunakan APD, usia, 

jenis kelamin, tidak berolahraga, dan lama bekerja 

semakin memperburuk aliran udara pada 

pernafasan pekerja dan menyebabkan gangguan 
paru. 
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ABSTRAK 

Pekerja pengolahan getah karet beresiko terkena paparan bahan kimia asam format dan 

amoniak yang dapat menurunkan fungsi paru-paru dan menyebabkan Penyakit Paru Obstruktif  Kronik 

(PPOK), dimana kapasitas vital paru tidak dapat menampung udara sesuai standart umum karena paru-
paru teriritasi bahan kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik 

demografik pekerja dan kadar oksigen yang terhirup pekerja yang dikorelasikan dengan kapasitas vital 

paru. Jenis penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional dan metoda random 

sampling. Penelitian dilakukan di Pabrik Pengolahan Getah karet dengan 18 responden pekerja pabrik 

yang terdiri dari devisi produksi, penggilingan, dan pengasapan. Alat yang digunakan dalam penelitian 
adalah Spirometer merek Vernier. Spirometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan nilai kapasitas vital paru dan sensor gas O2 untuk mengetahui kadar oksigen yang 

terhirup dan masuk ke paru-paru. Data karakteristik responden meliputi usia, masa kerja, kebiasaan 

olahraga, penggunaan APD, sakit saluran nafas, jenis kelamin, IMT, kebiasaan merokok, dilakukan 
dengan wawancara kuesioner. Hasil uji ANOVA antar variabel menunjukkan tidak signifikan p > 0,05. 

Tetapi pada uji korelasi PPOK dengan kapasitas vital paru memperlihatkan hasil yang signifikan p = 

0,003. Dari 18 responden hanya 0,6% yang memiliki kapasitas vital paru-parunya normal dan 99,4% 
mengalami penurunan volume kapasitas vital paru-paru. Asam format dan amoniak menyebabkan 

penurunan kapasitas vital paru pada pekerja pengolahan getah karet. 
Kata Kunci : Kapasitas vital paru, spirometer, pekerja pengolahan karet, penyakit paru obstruktif kronik 

(PPOK)  

 

THE ANALYSIS OF SPIROMETER RESULTS OF RUBBER MANUFACTORY 

WORKER AFTER EXPOSURE BY IRRITANS CHEMICAL SUBSTANCES  

 
ABSTRACT 

 The worker of rubber manufactory have the risk to be exposed with irritans chemical 
substances, such as format acid and ammonia, which can worsen the function of lungs and cause the 

Chronic Obstructive of Lung Disease (COLD), wherein the vital lung capacity can’t any longer 

accommodate air in its standard volume because the lungs were exposed irritans chemical substances. 
The aim of this research is to know the relation between demography characteristic and the oxygen 

level was breathed of the worker and its correlation with the lungs’ vital capacity. Type of analytic 

survey research and cross sectional design and random sampling method. This research was done in a 

rubber manufactory latex with 18 respondents from various divisions: production, hulling, and 
fumigation. The tool used is a spirometer from “Vernier” brand. A spirometer is a tool to show the 

value of human vital capacity and O2 gas sensor to find out the oxygen level which was breathed into 

the lungs. The characteristic data of respondents is comparised of age, work period, physical exercise 
habit, APD usage, respiratory tract infections, gender, IMT, smoking habit, it was done by interview 

while the respondents were filling questionnaires. The ANOVA test among variable shows is no 

significance p>0.05. But the correlation test of Chronic Obstructive of Lung Disease (COLD) with the 

vital lungs capacity shows significant p=0.003. From 18 respondents, only 0.6% have normally vital 
lungs capacity and 99.4% have impaired of vital lungs capacity. Formic acid and ammonia cause a 

decrease in lung vital capacity on rubber latex processing workers. 
Keywords: Vital lung capacity, spirometer, the worker of rubber manufactory, Chronic Obstructive of Lung 

Disease (COLD
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah salah satu negara penghasil komoditi tanaman karet di dunia. Getah 

karet atau lateks merupakan bagian dari tanaman karet yang sering digunakan sebagai bahan 

dasar untuk membuat berbagai macam produk yang bermanfaat. Pada pengolahannya getah 

karet digumpalkan dan diawetkan dengan bahan kimia yang kemudian dicetak menjadi 

lembaran-lembaran lalu digiling/di-press hingga dioven dan akhirnya karet siap untuk diolah 

lebih lanjut menjadi barang-barang berguna. Namun dalam pengolahannya tidak dapat 

dihindari dari penambahan bahan kimia asam format sebagai penggumpal atau koagulan dan 

amoniak sebagai pengawet.  

Paparan jangka panjang, amoniak dapat menyebabkan penurunan  fungsi pernafasan dan 

disfungsi  jalan  nafas  yang  kronik (Badan POM, 2012). Untuk asam format jika terhirup 

terus menerus dapat mengiritasi saluran nafas yang mengarah pada sering terjadinya serangan 

infeksi bronkial (Badan POM, 2011). Kedua bahan kimia ini berbahaya bagi manusia jika 

terus menerus terhirup oleh pernafasan.. 

Kapasitas vital paru adalah besarnya volume paru-paru untuk menampung udara yang 

masuk ke paru-paru. Kapasitas vital paru-paru terdiri dari volume tidal, volume cadangan 

ekspirasi, dan volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru untuk manusia normal antara 

3100 – 4600 ml (Guyton, 2008). 

Spirometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas paru-

paru, menunjukkan nilai volume dan/atau kecepatan aliran udara yang dihirup dan 

dihembuskan. Spirometer memperlihatkan volume tidal, volume ekspirasi paksa, dan volume 

inspirasi paksa. Spirometri merupakan metode pengukuran yang penting yang digunakan 

untuk  membuat  pneumotachographs (hasil rekam aliran pernafasan udara atau gas)  dalam  

menilai  beberapa  keadaan seperti asma,  fibrosis  paru, cystic fibrosis, dan penyakit paru 

obstruktif kronik (Syamsurrijal, 2009). 

Para pekerja pengolahan karet perlu mendapat perhatian khusus baik dari sisi 

keselamatan maupun kesehatan kerjanya. Resiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja 

adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, maupun akibat kombinasi dari berbagai 

faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja sering penuh oleh debu, 

uap, gas, dan dapat mengganggu produktivitas dan mengganggu kesehatan. Hal ini sering 

menyebabkan gangguan pernapasan ataupun mengganggu fungsi paru (Suma’mur, 2009). 

Pada pengamatan awal yang dilakukan di pabrik pengolahan getah karet, pekerja pengolahan 

karet terbagi dalam 3 devisi yaitu produksi, penggilingan, dan pengasapan dengan masa kerja 

6 hari selama 8 jam per harinya. Pekerja pengolahan getah karet beresiko besar terpapar 

bahan kimia yang menyebabkan gangguan obstruktif paru menahun, ditambah dengan 

ketidakpedulian pekerja terhadap APD (Alat Pelindung Diri) seperti masker untuk 

melindungi saluran nafas pekerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik demografik 

pekerja (usia, IMT, masa kerja, jenis kelamin, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, 

penggunaan APD, dan keluhan saluran napas) dan kadar oksigen yang terhirup pekerja 

dengan kapasitas vital paru (KVP) pekerja di pabrik pengolahan karet di Jawa Tengah. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Pabrik pengolahan karet merupakan pabrik yang cukup besar mengolah getah karet 

menjadi sheet karet setengah jadi. Metode random sampling dengan 18 responden dari 3 



 
 

12 
 

devisi,  7 orang bagian produksi, 7 orang bagian penggilingan, dan 4 orang bagian 

pengasapan. Penelitian dilakukan pada 7 Agustus 2015 hingga 7 September 2015. 

Variabel terikat, yaitu nilai spirometer pekerja pengolahan karet yang menunjukkan hasil 

fungsi paru-paru normal atau mengalami penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Variabel 

bebas, yaitu usia, jenis kelamin, masa kerja, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, IMT 

(Indeks Massa Tubuh), penggunaan APD, sakit saluran nafas, dan nilai sensor gas O2 yang 

menunjukkan kadar oksigen yang terhirup pekerja. 

Pengambilan data kapasitas vital  paru-paru menggunakan spirometer yang 

tersambung dengan sensor gas O2 dengan aplikasi Logger Pro. Instrumen yang digunakan 

penelitian ini adalah kuesioner, spirometer merek Vernier order code SPR-BTA dengan 

aplikasi Logger Pro, mouthpiece, noseclip, adapter, filter bakteri, Lab Quest, sensor gas O2 

Order Code O2-BTA merek Vernier dengan aplikasi Logger Pro, timbangan berat badan 

merek Nagako, dan pengukur tinggi badan merek Gea Medical (Gambar 1). 

 
(Gambar 1. Rangkaian Spirometer) 

Dari proses pengambilan data, aplikasi Logger Pro membaca nilai flowrate 

(liter/detik) dan kadar oksigen yang terhirup sampel (%). Flowrate  yang diukur peneliti 

terdiri dari volume tidal (VT), volume cadangan inspirasi (KCI), dan volume cadangan 

ekspirasi (VCE). Penjumlahan ketiga volume tersebut didapatkan kapasitas vital 

(KVP=VT+VCI+VCE). Analisa statistik dengan uji ANOVA dan uji korelasi terhadap 

variabel bebas dan variabel terikat. 

 

HASIL 

Pengolahan karakteristik responden digolongkan dari beberapa variabel. Untuk usia 

dibedakan dari > 40 tahun dan < 40 tahun, jenis kelamin, kebiasaan merokok, kebiasaan 

olahraga, lama bekerja digolongkan yang bekerja > 5tahun dan < 5tahun, pemakaian APD 

(Alat Pelindung Diri), IMT (Indeks Massa Tubuh) dibagi dalam kategori indeks > 25 dan < 

25, dan sakit saluran nafas (Tabel 1).  

Tabel 1. Karakteristik Responden (n = 18) 

Karakteristik Responden Devisi (n) 
 

% 
    Produksi Penggilingan Pengasapan   

Umur             

 
>40th 4 4 4 12 66,7 

  <40th 3 3 - 6 33,3 

Gender             

 
Pria 3 7 4 14 77,8 

  Wanita 4 - - 4 22,2 

Merokok             

 
Ya 3 5 2 10 56 
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  Tidak 4 2 2 8 44 

IMT             

 
>25 2 - 1 3 16,7 

  <25 5 7 3 15 83,3 

Sakit saluran napas             

 
Ya 1 - 1 2 11 

  Tidak 6 7 3 16 89 

Pemakaian APD             

 
Ya - - - - - 

  Tidak 7 7 4 18 100 

Lama bekerja             

 
>5th 7 3 4 14 77,8 

  <5th - 4 - 4 22,2 

Kebiasaan olahraga             

 
Ya 1 3 1 4 28 

  Tidak 6 4 3 13 72 

 

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa variabel usia mempengaruhi penurunan 

kapasitas vital paru, korelasinya nilai R = -0,290 semakin tua berdampak pada penurunan 

KVP namun nilainya tidak signifikan p = 0,243. Lama bekerja di pabrik pengolahan getah 

karet mempengaruhi penurunan kapasitas vital paru, namun korelasinya lemah terlihat pada 

nilai R=-0,089 namun tidak signifikan p= 0,727. Kebiasaan tidak berolahraga mempengaruhi 

penurunan kapasitas vital paru, dengan nilai R= -0,080 namun nilainya tidak signifikan p = 

0,752. Penyakit saluran napas seperti asma mempengaruhi penurunan kapasitas vital paru 

dengan nilai R = -0,314, namun hasilnya tidak signifikan yaitu p = 0,204. Jenis kelamin pada 

pria mempengaruhi penurunan kapasitas vital paru-paru dengan nilai R = -0,273 namun jenis 

kelamin tidak signifikan  dengan nilai p = 0,274. Pengaruh  IMT terhadap kapasitas vital paru 

tidak signifikan p = 0,488 dan R bernilai positif  R = 0,175. Pengaruh rokok terhadap KVP 

tidak signifikan karena p = 0,853 dengan nilai R = -0,047. Uji korelasi  kadar O2 yang 

terhirup pekerja dengan kapasitas vital paru, korelasi tidak signifikan p = 0,474 dan koefisien 

korelasi lemah R = 0,181 (Tabel 2). 

Tabel 2. Korelasi Karakteristik Responden 

dengan Kapasitas Vital Paru Pekerja 

Pengolahan Karet di Jawa Tengah  

(n = 18) 

Faktor R value 

P 

value 

Usia -0,290 0,243 

Masa kerja -0,089 0,727 

Kebiasaan Olahraga -0,080 0,752 

Sakit Saluran Nafas -0,314 0,204 

Jenis Kelamin -0,273 0,274 

IMT 0,175 0,488 

Kebiasaan Merokok -0,047 0,853 

Kadar O2 yang 

terhirup 0,181 0,474 
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Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) yang disebabkan oleh bahan yang 

menyebabkan iritasi pada pernafasan mempengaruhi penurunan kapasitas vital paru dengan 

nilai yang sangat signifikan p = 0,003 dan korelasinya negatif dan kuat yaitu R = -0,664. Dari 

18 sampel yang KV-nya ≤ 80% hanya satu orang subyek yang kapasitas vital parunya masih 

bernilai normal berada di atas batas minimum (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil Perhitungan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) pada Pekerja 

Pengolahan Getah Karet di Jawa Tengah (n = 18) 

  

Normal Ada gangguan P value 

    n % n %   

Derajat obstruksi Produksi 1 14,3 6 85,7 

0,003 

 

Penggilingan - - 7 100 

  Pengasapan - - 4 100 

Total 1 0,6 17 99,4   

 

PEMBAHASAN 

Analisia ANOVA variable usia terhadap KVP menunjukkan penurunan KVP (p = 

0,243; R = - 0,290). Dengan meningkatnya usia maka KVP semakin menurun. Usia 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kapasitas vital paru seseorang. 

Hal ini dikuatkan dengan penelitian Rahardjo (2010) bahwa 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  juga mempengaruhi  frekuensi  pernapasan  dan  kapasitas  paru (Rahardjo, 2010). 

Lama bekerja di tempat terpapar bahan kimia menurunkan kapasitas vital paru p = 

(0,727; R = -0,089). Semakin lama bekerja dengan udara terpapar zat kimia maka KVP 

makin menurun. Hal ini didukung penelitian oleh Reni Wijayanti (2014) bahwa tenaga kerja 

mengalami pemaparan kerja, yaitu keadaan seorang tenaga kerja dalam pekerjaannya 

menghadapi satu atau lebih faktor yang mungkin berpengaruh  terhadap  tingkat  kesehatan,  

dan  salah  satu  faktor  dalam  pemaparan  kerja yaitu  faktor  kimia berupa debu. Jumlah 

debu yang mengendap di paru selama proses penghirupan udara tergantung  dari  jumlah  

debu  yang  masuk  dalam  sistem pernapasan  (lamanya  terpapar  dan  konsentrasi  debu) 

serta efektivitas dari mekanisme pembersihan. Pada  tenaga kerja, masa kerja yang lama pada 

lingkungan  kerja berdebu  menyebabkan  semakin  banyak  debu  yang  terhirup  sehingga  

terjadi  pneumokoniosis,  dengan  gejala-gejala batuk-batuk kering, sesak napas, kelelahan 

umum, susut berat badan, dan banyak dahak (Wijayanti, 2014). Demikian juga penelitian 

Deviandhoko dkk (2012) bahwa lama paparan mempunyai pengaruh terhadap kadar debu 

yang dihirup dan kapasitas fungsi paru pekerja pengelasan di Kota Pontianak (Deviandhoko 

dkk, 2012). 

Kebiasaan tidak berolahraga menurunkan kapasitas vital paru, dan sebaliknya pekerja 

yang rutin berolahraga terbantu dalam kesehatan parunya (p = 0,752; R = - 0,080). Hal ini 

didukung oleh penelitian Rahardjo (2010) faal  paru  dan  olahraga  mempunyai  hubungan 

yang berbanding lurus,  latihan  fisik  yang  teratur  atau  olahraga  dapat meningkatkan  faal  

paru.  Seseorang  yang  aktif  dalam  latihan  akan mempunyai  kapasitas  aerobik  yang  lebih  

besar  dan  kebugaran  yang lebih  tinggi  serta  kapasitas  paru  yang  meningkat.  Kapasitas  
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fungsi paru dapat dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang melakukan olahraga (Rahardjo, 

2010). 

IMT (Indeks Massa Tubuh) salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru, 

(p = 0,488; R = + 0,175) IMT pada penelitian ini 15 responden yang masuk katagori normal 

dan hanya 3 orang yang overweight yang IMT nya >25, sehingga IMT bernilai positif 

terhadap KVP. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian lain milik Ray bahwa tidak ada 

subjek penelitian yang masuk kategori underweight. Meningkatnya jumlah lemak di dinding 

dada dan abdomen, kemungkinan mempunyai efek pada sifat mekanik dada dan diafragma 

serta menunjukkan adanya perubahan fungsi pernafasan. Penimbunan massa lemak yang 

terlalu berlebihan menurunkan elastisitas dan menurunkan kemampuan sistem pernafasan, 

sehingga otot-otot pernafasan bekerja lebih keras. (Ray, 2014). 

  Jenis kelamin mempengaruhi penurunan kapasitas vital paru-paru, (p = 0,274; R = - 

0,273) meskipun kapasitas volume paru pria lebih besar dibandingkan dengan wanita. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang disusun Widi Dian dkk (2013) Laki-laki ternyata 

memiliki risiko lebih besar terkena PPOK dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh 

adanya kebiasaan merokok dan risiko terpajan polusi di tempat kerja yang lebih besar (Dian, 

2013). 

 Penurunan kapasitas vital paru oleh penyakit nafas (p = 0,204; R = - 0,314) didukung 

oleh penelitian Syamsurrijal (2009), penderita dengan riwayat  tuberkulosis  (TB),  PPOK,  

asma,  ascites,  penyakit  jantung, penyakit sistem gastrointestinal, sistem saraf, dan penyakit 

sistemik lainnya yang mempengaruhi pengembangan paru dan nilai faal paru. Apabila 

kondisi paru terpapar dengan berbagai komponen pencemar, fungsi fisiologis  paru  sebagai  

organ  utama  pernafasan  akan  mengalami  beberapa gangguan sebagai akibat dari 

pemaparan secara terus menerus dari berbagai komponen  pencemar (Irvan Setiawan, 

Widodo Hariyono, 2011). 

Kebiasaan merokok menurunkan kapasitas vital paru (p = 0,853; R = - 0,047), karena 

kandungan zat-zat berbahaya seperti nikotin dan tar. Dalam penelitian Andi Rio, merokok 

dapat melumpuhkan silia, sehingga  bahan kimia atau bahan-bahan polutan yang lain akan 

lebih mudah masuk ke dalam paru-paru (Andi, 2013). 

Kadar oksigen yang terhirup pekerja di tempat kerja mempengaruhi penurunan 

kapasitas vital paru. Penelitian ini didukung dengan penelitian Deddy bahwa penurunan 

fungsi paru berhubungan dengan penurunan kekuatan otot pernapasan dan penurunan 

elastisitas jaringan paru. Kelelahan dini dan peningkatan kapasitas dapat disebabkan oleh 

penurunan elastisitas paru yang menyebabkan peningkatan kerja otot pernapasan (Deddy, 

2011). Dan penelitian Renee dkk menyatakan bahwa suplai oksigen orang dewasa tetap pada 

tingkat normal walaupun ada penyimpangan kapasitas vital paru karena tubuh mampu 

beradaptasi untuk mempertahankan pasokan oksigen dalam tubuh. Nilai suplai oksigen 

berada di tingkat fisiologi meskipun penurunan kapasitas vital paru (KVP) dan dada 

mengembang (CE), namun korelasi antara KVP (R = 0,181) dan suplai oksigen tidak 

signifikan (p = 0,474) (Renee, 2014). 

Tidak disiplinnya menggunakan APD memicu penurunan kapasitas vital paru, semua 

pekerja pengolahan getah karet tidak menggunakan APD karena ketidaknyamanan pekerja 

memakainya. Menurut Hutama (2013) pekerja  tidak memahami  akan peran  penting  dari  

penggunaan  alat  pelindung diri masker dan merasa tidak nyaman jika  menggunakan  
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masker  dikarenakan lingkungan  kerja  yang  panas  dan  pengap.  Hal ini  yang  

menyebabkan  risiko  terpapar  debu lebih  besar (Hutama, 2013). 

Dari hasil perhitungan, sebagian besar nilai KVP para pekerja pengolahan getah karet 

≤ 80%. Dari 18 sampel, 94,44% atau 17 orang mengalami penyakit paru obstruktif kronik 

(PPOK), dan hanya 5,56% atau hanya 1 orang yang normal. Ini berarti bahan kimia asam 

format dan amoniak menyebabkan penurunan kapasitas vital paru. Hal ini ditambah dengan 

berbagai faktor pendukung seperti rokok, tidak olahraga, dan sakit saluran nafas. Bila 

diklasifikasikan dari 18 sampel,  5,56% dengan KVP normal, 16,66% mengalami penyakit 

obstruktif kronik tingkat ringan, 55,56% dengan PPOK tingkat sedang, dan 22,22% dengan 

PPOK tingkat berat (Tabel 4). 

Tabel 4. Klasifikasi Penyakit PPOK  

(n = 18) 

PPOK frekuensi presentase (%) 

normal 1 5,56 

ringan 3 16,66 

sedang 10 55,56 

berat 4 22,22 

sangat berat 0 0 

Multivariabel berpengaruh terhadap penurunan kapasitas vital paru, tidak dapat dilihat 

dari satu variabel saja, efek akumulasi multivariabel pada responden. Hal ini dikuatkan oleh 

penelitian Donald dkk bahwa faktor  yang  berpengaruh terhadap  pekerja dalam  bekerja  

bermacam-macam,  baik  dari luar  maupun  di  dalam  diri  sendiri  pekerja (Donald J.W.M. 

Kumendong dkk, 2011). Demikian juga  variabel-variabel  yang  diteliti Trisno Dase dkk 

(2013)  yang  memiliki  hubungan  dengan  gangguan fungsi  paru  pada  operator  SPBU  di  

Kecamatan  Tamalanrea  yaitu  umur,  masa  kerja  dan kebiasaan  merokok. 

 

KESIMPULAN 

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia, jenis kelamin, lama bekerja, 

kebiasaan merokok, sakit saluran nafas, IMT, kebiasaan olahraga, dan kadar oksigen 

pada pekerja terhadap penurunan KVP karena efek akumulasi multivariabel pada 

responden. 

2. Kapasitas vital paru  pekerja pengolahan getah karet dikorelasikan dengan PPOK 

menunjukkan hasil yang signifikan  nilai p = 0,003 dan korelasi R = -0,664. 

3. 99,4% pekerja dengan KV ≤ 80% tidak normal, yang berarti terdapat gangguan kapasitas 

vital paru. 

 

SARAN 

1. Sebaiknya ada pemeriksaan awal pada pekerja baru untuk melihat fungsi paru-paru dan 

pemeriksaan berkala bagi pekerja pengolahan getah karet untuk mengantisipasi 

penurunan fungsi paru-paru dan koreksi terhadap variabel yang menurunkan KVP secara 

persuasif pada pekerja. Demikian juga koneksi lingkungan kerja. 

2. Perlu adanya pengarahan dari perusahaan bagi pekerja tentang pentingnya pemakaian 

APD yang standart saat bekerja. 

3. Pekerja yang tidak taat memakai APD harus ditindaklanjuti, karena merugikan 

perusahaan jika pekerja tidak sehat berdampak kurang produktif dan menurukan 

produktivitas kerja. 

4. Diharapkan bagi peneliti di masa akan datang agar memperbanyak jumlah sampel dan 

memperluas cakupan faktor-faktor yang diuji. 
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