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ABSTRAK 

     Kapasitas paru merupakan kemampuan paru-paru dalam menampung udara. Pengukuran kapasitas paru pada 

umumnya menggunakan spirometri yang diukur secara manual dan menghasilkan data dengan tingkat ketelitian 

yang rendah. Pada penelitian ini penulis menggunakan spirometer Vernier order code SPR-BTA yang 

disambungkan dengan software logger pro. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kapasitas paru pada 6 

sampel laki-laki bukan perokok pada usia 21-23 tahun. Kapasitas paru yang diukur meliputi volume tidal, 

volume udara saat menghirup  maksimal (inspiratory reserve volume) dan volume udara saat menghembus 

maksimal (expiratory reserve volume).  Ketiga aspek pengukuran tersebut digunakan untuk menghitung 

kapasitas inspirasi dan kapasitas ekspirasi. Kapasitas inspirasi (IC) didapat dari volume tidal (TV) dijumlahkan 

dengan volume udara menghirup maksimal (IRV). Kapasitas ekspirasi (EC) didapat dari volume tidal 

(TV)dijumlahkan dengan volume udara menghembus maksimal (ERV).Hasil: tidal volume (TV) 0,55 liter ; 

inspiratory reserve volume (IRV) 1,87 liter ; expiratory reserve volume (ERV) 0,88 liter. Hasil ini mendekati 

TV standar, yaitu 0,5 liter ; IRV normal mencapai 3,3 liter dan ERV mencapai 1,00 liter. Dengan begitu 

spirometer vernier dapat digunakan untuk sarana pembelajaran kapasitas paru dan hasil perhitungan memiliki 

ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan spirometri skala rumah sakit atau klinik. 
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Abstrak 

Kapasitas paru merupakan kemampuan paru-paru untuk menampung udara. Kemampuan 

menampung udara ini berbeda-beda untuk setiap individu. Penelitian ini dilakukan menggunakan 

spirometer Vernier order code SPR-BTA dan logger pro  untuk mengukur kapasitas paru laki-laki 

perokok dan bukan perokok. Kapasitas paru-paru manusia secara normal sangat tergantung dengan 

kebiasaan hidup, usia, indeks massa tubuh dan  riwayat penyakit pada saluran pernafasan. Penelitian 

dilakukan pada 4 sampel yang berusia 19-22 tahun dengan 2 sampel mempunyai kebiasaan merokok 

dan 2 sampel lain tidak merokok. Hasil menunjukkan bahwa untuk 2 sampel bukan perokok pada 

sampel A dan C sebesar 3,77 L dan 3,02 L. Dari nilai kapasitas paru menunjukkan bahwa pola hidup 

sampel memiliki kebiasaan berolah raga yang membuat kapasitas paru lebih tinggi. Perokok aktif 

didapatkan hasil CC dan  DD memiliki kapasitas vital paru sebesar 2,24 Ldan 2,69 L. Nilai diatas 

menunjukkan kapasitas volume yang lebih rendah. Analisis kemudian dilakukan dengan menghitung 

aliran  fluida dari aliran udara pernafasan. Dan didapatkan bahwa grafik aliran udara aliran 

pernafasan akan bernilai semakin tinggi, jika kapasitas vital paru nya rendah, semakin tinggi nilai 

alirannya. 
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