BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan sedang berusaha
memajukan sektor industri. Banyak dibangun dan beroperasinya pabrik-pabrik
industri dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat. Dilain pihak dengan berdiri dan beroperasinya pabrik
tersebut akan memberikan dampak pada pekerja dan masyarakat.
Gangguan kesehatan pada manusia akibat lingkungan kerja dapat berupa
suatu impairment dan disability. Impairment adalah adanya suatu kehilangan
normalitas secara fisiologis, psikologis maupun struktur anatomi atau fungsional,
bersifat sementara atau menetap dengan derajat kelainan yang beragam, yang secara
objektif dapat diukur. Sedangkan disability adalah penurunan kemampuan
melakukan aktivitas sehari-hari seperti manusia lainnya (Balmes, 2005).
Bahan yang berbahaya di tempat kerja menyebabkan jutaan kematian dini,
ratusan juta orang sakit dan cacat pertahunnya di seluruh dunia. Badan kesehatan
dunia (WHO) melaporkan, tahun 2002 terjadi kematian akibat kerja ini sebanyak
699.000, kerugian ekonomi sebesar 4-5% dari Gross Domestic Product. Penyakit
akibat kerja ini bertanggung jawab terhadap hilangnya sekitar 30 juta Disability
Adjusted Life Years (DALYs) di seluruh dunia, sebanyak 27% atau sekitar 8 juta
terjadi di Asia Tenggara (IB Rai, 2010). Berbagai kebijakan telah dikeluarkan di
seluruh dunia untuk mengatasi masalah ini. WHO dan Organisasi Buruh Sedunia
(ILO) adalah badan dunia yang sangat perhatian, tahun 1987 telah membentuk
ILO/WHO

expert committee on occupational health, tahun 1992 melaksanakan
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International Symposium on Work-Related Diseases di Liz, Australia, dan terakhir
tanggal 6-9 Juli 2010 melaksanakan Join WHO-ILO tripartite meeting on
occupational health of health workers di Geneva. Indonesia juga telah mengeluarkan
beberapa peraturan menyangkut kesehatan kerja antara lain Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1758/MENKES/SK/XII/2003 tentang standar
pelayanan kesehatan kerja dasar, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 038/MENKES/SK/I/2007 tentang pedoman yang mengatur hal-hal yang
berhubungan dengan pelayanan kesehatan kerja pada Puskesmas di kawasan industri
dan tempat usaha (IB Rai, 2010).
Asma merupakan salah satu penyebab mortaliti, morbiditi dan disabiliti yang
dapat dicegah (preventable) dalam dunia industrialisasi. Terdapat banyak faktor
risiko asma, salah satunya adalah akibat paparan kerja yang menyebabkan asma
kerja (Burden, 2005).
Asma kerja (occupational asthma/OA) saat ini merupakan penyakit paru kerja
yang paling sering terjadi di negara industri (Redlich et al.,2002; Mapp et al.,2005).
Di Amerika Serikat diperkirakan hampir 15% kasus asma yang didiagnosis pada
orang dewasa diakibatkan oleh paparan bahan yang ada di tempat kerja (Mapp et al.,
2005; Looney et al., 2004).
Debu kayu (wood dust) merupakan salah satu dari sekitar 250 bahan pemicu
asma (asthmagen) di tempat kerja yang telah banyak dikenal, dimana asma dapat
timbul pada pekerja yang terpapar debu kayu wetern red cedari (WRC), pinus, iroko,
abachi, California redwood, oak (Quercus robur), mahogany, maple, dan bermacam
jenis kayu lainnya (Schlunssen et al., 2004).

2

Debu kayu termasuk dalam kelompok low-molecular-weight agent (LMW)
yakni kelompok bahan penyebab asma dengan berat molekul kurang dari 5000
Dalton (Da). Selain asma, debu kayu dapat menimbulkan berbagai problem respirasi
termasuk bronkitis kimiawi, hypersensitivity pneumonitis dan perburukan fungsi paru
(Schlunssen et al., 2004; Sastre et al., 2003).
Patogenesis asma kerja akibat paparan debu kayu demikian halnya dengan
bahan LMW lainnya sampai saat ini masih belum dipahami sepenuhnya. Penelitian
terhadap bahan bronchoalveolar lavage (BAL) dan analisa sputum induksi pada
pekerja dengan asma kerja menunjukkan beberapa hasil yang kontroversial.
Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan eosinofil pada data awal (baseline)
selanjutnya terjadi peningkatan jumlah eosinofil lebih lanjut setelah terpapar oleh
beragam bahan di tempat kerja maupun dalam laboratorium (Sastre et al., 2003).
Penelitian Lemière (1999) pada pasien asma kerja akibat bahan LMW dan
beberapa bahan lain mendapatkan peningkatan jumlah eosinofil pada sputum dan
darah pasien saat bekerja dibandingkan saat tidak bekerja. Di Franco (1998)
mendapatkan jumlah netrofil yang lebih banyak dibanding eosinofil pada sputum
pasien asma kerja akibat bahan LMW dibanding pasien asma kerja akibat bahan
HMW ataupun pasien non-OA. Penelitian oleh Anees (2002) mendapatkan bahwa
asma kerja akibat bahan LMW dapat dibedakan menjadi 2 varian yakni varian
eosinofilik dan varian non-eosinofilik, dengan varian non-eosinofilik yang lebih
dominan walaupun pada kedua kelompok disertai sputum netrofilia. Penelitian pada
pasien sehat yang mendapat paparan debu kayu pinus, mendapatkan adanya
pengerahan eosinofil dan limfosit dari darah ke paru. Keadaan tersebut disertai
berkurangnya jumlah eosinofil dan limfosit dalam serum yang mengindikasikan
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pergeseran sel tersebut dari darah ke cairan BAL. Peranan limfosit T pada asma
memerlukan limfosit T teraktivasi terutama limfosit Th2 CD4 dengan peningkatan
produksi sitokin Th2 utamanya IL-4, IL-5, dan IL-13 (Gripenback, 2005).
Paparan bermacam debu kayu dapat mengakibatkan penurunan faal paru
volume ekspirasi paksa detik pertama (VEP1), kapasitas vital paksa (KVP) maupun
rasio VEP1/KVP. Hal tersebut ditunjukkan oleh penelitian pada pekerja
penggergajian kayu (sawmill) oleh Yeung (WRC, 1994), Hessel (pinus & spruce,
1995), Noertjojo (WRC, 1996), dan Douwes (pinus, 2006).
Perusahaan X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pengolahan
dan perakitan kayu di Propinsi Bali. Perusahaan tersebut memiliki karyawan
sejumlah 150 orang. Data dari dokter perusahaan memperlihatkan bahwa rata-rata
sekitar lima orang karyawan setiap bulannya berobat dengan keluhan sesak napas.
Data Puskesmas Denpasar III yang melayani masyarakat di sekitar perusahaan
tersebut pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sekitar 5% warga berobat dengan
diagnosis asma.
Masih terbatasnya studi yang mempelajari patogenesis pajanan debu kayu
pada orang sehat, khususnya dalam hubungan dengan kadar CD4 dan eosinofil
serum pada pekerja industri pengolahan kayu, dan belum adanya penelitian yang
secara khusus dilakukan pada kayu merbau dan bangkirai sebagai jenis kayu yang
dipakai pada perusahaan X ini, adalah faktor utama yang mendorong kami untuk
melakukan penelitian ini.
Dari data penelitian tersebut muncul suatu pertanyaan, apakah terdapat
korelasi antara pajanan debu kayu dengan jumlah CD4 dan eosinofil serum.
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1.2. Rumusan Masalah
1.2.1. Adakah korelasi antara pajanan debu kayu dengan jumlah CD4 serum pada
pekerja industri pengolahan kayu perusahaan X di Badung ?
1.2.2 Adakah korelasi antara pajanan debu kayu dengan jumlah eosinofil serum
pada pekerja industri pengolahan kayu perusahaan X di Badung ?
1.2.3. Adakah korelasi antara jumlah CD4 dengan jumlah eosinofil serum pada
pekerja industri pengolahan kayu perusahaan X di Badung ?
1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan umum :
Mengetahui korelasi antara pajanan debu kayu dengan jumlah CD4 dan
eosinofil serum pada pekerja industri pengolahan kayu perusahaan X di
Badung.
1.3.2. Tujuan khusus :
1.3.2.1. Menganalisis hubungan dosis kumulatif pajanan debu kayu dan jumlah
CD4 serum pada pekerja industri pengolahan kayu perusahaan X di
Badung.
1.3.2.2. Menganalisis hubungan dosis kumulatif pajanan debu kayu dan jumlah
eosinofil serum pada pekerja industri pengolahan kayu perusahaan X di
Badung.
1.3.2.3. Menganalisis hubungan jumlah CD4 dan
industri pengolahan kayu di Badung.

1.4. Manfaat Penelitian
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eosinofil serum pada pekerja

1.4.1. Manfaat Akademik
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dan hasilnya dapat dipakai
sebagai data dasar dan juga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita
mengenai pengaruh pajanan debu terhadap jumlah CD4 dan eosinofil serum pada
pekerja industri pengolahan kayu.

1.4.2. Manfaat Praktis :
1.4.2.1

Memberi informasi dan menambah pengetahuan serta masukan tentang efek
pajanan debu terhadap jumlah CD4 dan eosinofil serum kepada pengusaha
dan pekerja perusahaan X , Badung Bali.

1.4.2.2

Memberi manfaat bagi program kesehatan sebagai dasar untuk penelitian
lebih lanjut pada industri pengolahan kayu di tempat lain. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan kebijaksanaan kesehatan kerja bagi pekerja pada industri
pengolahan kayu.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Debu kayu dalam lingkungan pekerjaan
Dalam saluran nafas mulai dari kavum nares sampai alveoli terjadi kontak
dengan 14.000 liter udara di tempat kerja selama periode 40 jam kerja seminggu.
Aktivitas fisik akan meningkatkan ventilasi, sehingga meningkatkan paparan
terhadap kontaminan sampai 12 kali lebih banyak dibanding saat beristirahat. Saat
ventilasi meningkat, pernafasan berubah dari pernafasan nasal menjadi kombinasi
pernafasan nasal dan oral yang memungkinkan volume udara yang lebih besar
melalui nasofaring dan meningkatkan paparan material inhalasi pada saluran nafas
bawah (Beckett, 2000).
Gas yang terlarut diabsorbsi oleh mukosa saluran nafas atas, sedangkan gas
yang kurang larut akan mencapai alveoli. Lokasi deposisi partikel pada saluran nafas
ditentukan oleh konsentrasi dan ukuran partikel. Partikel yang berukuran 10 µm atau
lebih akan terdeposisi di hidung dan faring, sedangkan yang berukuran kurang dari 5
µm akan mencapai alveoli (Beckett, 2000).
Lingkungan tempat kerja dapat memberi pengaruh serius pada manusia.
Pekerja industri perkayuan mempunyai paparan paling tinggi yang dapat menjadi
faktor berbahaya pada lingkungan kerja mereka, misalnya debu, kondisi sirkulasi
udara yang tidak menguntungkan ,tingkat kebisingan yang melampaui batas dan
kondisi pencahayaan yang kurang. Debu merupakan penyebab utama dan penyebab
tersering terjadinya infeksi saluran nafas (Triatmo, 2006).
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WHO mendefinisikan debu sebagai aerosol yang terdiri dari partikel yang
tidak termasuk benda hidup. Debu berperan

sebagai penyebab penyakit paru

ditentukan oleh sifat debu itu sendiri yaitu ukuran debu, kadar debu, fibrogenisitas
debu dan tingkat pajanan debu (Yunus, 1993).
Definisi lain mengatakan debu merupakan salah satu polutan yang dapat
mengganggu kenyamanan kerja. Debu juga dapat mengakibatkan gangguan
pernafasan bagi pekerja pada industri yang berhubungan dengan debu pada proses
produksinya. Debu juga sering disebut sebagai partikel yang melayang di udara
(suspended particulate metter/ SPM) dengan ukuran 1 mikron sampai dengan 500
mikron. Polutan merupakan bahan-bahan yang ada di udara yang dapat
membahayakan kehidupan manusia (Amin, 1996).
Berat ringannya penyakit ditentukan oleh banyaknya partikel yang tertimbun,
lamanya waktu pajanan, dan kadar debu rata-rata di udara. Untuk pekerja
diperhitungkan masa kerja, dan kadar debu rata-rata di lingkungan kerja. Kadar itu
haruslah yang benar-benar mewakili kadar debu yang memajani lingkungan kerja
selama mereka bekerja sepanjang hari. Pengambilan sampel selama 8 jam kerja atau
1 shift. Biasanya dalam bekerja seorang pekerja berpindah-pindah tempat yang kadar
debunya berbeda (Yunus, 2000).
Pada pekerja industri pengelolaan kayu, pajanan sudah dimulai dari proses
penurunan kayu, penggergajian, penganplasan, penggilingan dan pengeboran dan
pernis. Kayu terbagi dua yaitu hardwood dan softwood, pada proses pembuatan
furnitur kadang-kadang kedua jenis kayu ini terpakai. Debu kayu merupakan
substansi seperti serbuk berwarna coklat muda yang dihasilkan melalui proses
mekanik seperti penggergajian, penyerutan dan penghalusan (pengampelasan).

8

Komposisinya sangat bervariasi berdasarkan jenis pohon dan utamanya terdiri atas
selulosa, polyoses, dan lignin, dengan sejumlah besar dan bervariasi substansi massa
berberat molekul rendah yang secara signifikan mempengaruhi sifat kayu. Termasuk
pula di dalamnya ekstrak organik polar (tannins, flavonoids, quinones dan lignans),
ekstrak organik non-polar (asam lemak, resin acids, waxes, alkohol, terpenes, sterol,
steryl ester dan gliserol), dan bahan-bahan larut air (karbohidrat, alkaloid, protein
dan material anorganik) (Yunus, 2000).
Umumnya pada industri pengolahan dan perakitan kayu misalnya industri
mebel memiliki 3 bagian utama dalam unit produksinya yaitu:
1. Bagian I yaitu penggergajian kayu
Bahan baku kayu tersedia dalam bentuk kayu gelondong, sehingga masih perlu
mengalami penggergajian agar ukurannya menjadi lebih kecil seperti balok dan
papan. Balok dan papan yang telah diolah tersebut kemudian dimasukkan ke
dalam ruang pengeringan sehingga kadar airnya berkurang lebih 60% menjadi
kadar air kurang dari 14%.
2. Bagian II yaitu penyiapan bahan baku
Pada bagian ini, pekerja melakukan proses penyerutan terhadap papan dan balok
kayu yang sudah digergaji, kemudian dipotong menurut ukuran komponen untuk
diproses menjadi pengolahan dan perakitan kayu.
3. Bagian III yaitu perakitan dan pembentukan
Komponen pengolahan dan perakitan kayu yang sudah jadi, dipasang dan
dihubungkan satu sama lain sama lain dengan menggunakan peralatan manual
maupun mekanik serta lem sehingga sesuai dengan pesanan perakitan kayu.
Mebel yang sudah jadi kemudian melalui proses pengamplasan. Mebel yang telah
jadi kemudian masuk ke proses pengecatan dan finising.
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Secara umum pekerja dapat terpajan pada debu kayu pada seluruh bagian
proses pengolahan dan perakitan kayu, kecuali pada bagian pengecatan dan finishing
(Yunus, 2000).
2.2 Efek debu kayu pada kesehatan
Dewasa ini di negara industri, asma kerja merupakan bentuk penyakit paru
kerja yang paling sering, sebagai contoh : di Inggris dan Perancis, jumlah klaim
asuransi akibat asma kerja melebihi klaim akibat pneumokoniosis (Looney, 2004).
Lebih dari 250 bahan atau kondisi yang ditemukan di tempat kerja (seperti :
bahan-bahan spesifik, proses industri) dapat menimbulkan asma berdasarkan bukti
epidemologis dan/atau bukti klinis. Bahan LMW dapat menimbulkan sensitisasi
tanpa pembentukan imunoglobulin E(IgE) spesifik (Beckett, 2000; Jimenez et
al.,2000).
Efek paparan debu kayu terhadap kesehatan disebabkan oleh bahan kimia
dalam kayu ataupun bahan kimia yang terdapat pada kayu yang dihasilkan oleh
bakteri, jamur atau lumut. Bahan kimia pada kayu yang berhubungan dengan reaksi
alergi umumnya dijumpai pada bagian inti pohon ( Bean et al., 2006; Government of
Alberta, 2004).
Kayu juga mengandung bahan kimia yang dapat diabsorbsi melalui kulit,
paru atau sistem pencernaan dan menimbulkan efek pada bagian tubuh yang lain.
Efek yang ditimbulkan dapat berupa dermatitis, sakit kepala, kram, penurunan berat
badan dan aritmia. Kayu yang beracun utamanya jenis hardwood seperti yew, teak,
oleander, laburnum dan mansonia (Bean et al., 2006; Government of Alberta, 2004).
Sebagian besar hardwood dan softwood mengandung bahan kimia yang dapat
mengiritasi mata, hidung dan tenggorokan sehingga menyebabkan konjungtivitis,
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rinitis, kekeringan dan nyeri tenggorokan (Bean et al., 2006; Government of Alberta,
2004).
2.2.1 Efek pada sistem pernapasan
Gejala awal asma akibat paparan debu kayu biasanya terjadi pada malam hari
dan menyerupai keluhan flu/pilek (iritasi mata dan hidung, hidung tersumbat, batuk
kering dan dada terasa sesak). Keluhan iritasi mata dan hidung akan berangsur
berkurang, sehingga keluhan batuk dan sesak yang dominan. Bila paparan
berlangsung lama, batuk dan sesak akan terjadi sepanjang hari. Penelitian terhadap
pekerja penggergajian kayu yang terpapar debu kayu menunjukkan adanya
penurunan fungsi paru (Government of Alberta, 2004).
2.3 Asma yang berhubungan dengan pekerjaan (work- related asthma)
2.3.1 Definisi dan klasifikasi
Asma yang berhubungan dengan pekerjaan (work-related asthma) adalah
penyakit yang ditandai oleh keterbatasan aliran saluran nafas yang bervariasi dan
atau hiperresponsif bronkus non spesifik yang disebabkan oleh penyebab dan
keadaan lingkungan pekerjaan tertentu dan rangsangan itu tidak dijumpai di luar
tempat kerja. Asma yang berhubungan dengan pekerjaan dibagi menjadi menjadi
asma yang diperburuk oleh faktor pekerjaan (work-exacerbated asthma) dan asma
kerja (occupational asthma). Asma yang diperburuk oleh faktor pekerjaan (work
exacerbated asthma) adalah asma yang dicetuskan oleh berbagai faktor di tempat
kerja (aeroallergens, irritants, atau exercise) pada pekerja yang diketahui
sebelumnya (Tarlo et.al, 2008). Sedangkan asma kerja adalah penyakit yang ditandai
oleh hambatan jalan napas dan/atau kepekaan saluran nafas dan/atau peradangan
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saluran napas terhadap pajanan berbagai zat di tempat kerja dan tidak terjadi pada
rangsangan di luar tempat kerja (Bernstein, 2008; Baur et al., 2012). National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) memberi definisi kasus
sueveilans asma kerja; yang memerlukan diagnosis asma dari dokter, adanya
hubungan antara gejala asma dengan pekerjaan, dan sekurang-kurangnya satu
diantara 4 hal berikut : (1) paparan tempat kerja terhadap bahan atau proses yang
sebelumnya berhubungan dengan asma kerja (2) perubahan volume ekspirasi paksa 1
detik (VEP1) atau arus puncak ekspirasi (APE) yang bermakna, atau (3) perubahan
pada respons jalan nafas yang diukur dengan nonspesific inhalation challenge, atau
(4) respons yang positif terhadap tes provokasi inhalasi dengan suatu bahan paparan
di tempat kerja (Jimenez et al., 2000; Tarlo dan Liss, 2003)
2.3.2 Epidemiologi dan prevalensi
Di Amerika Serikat, prevalensi asma meningkat mencapai sekitar 3-5% dari
seluruh populasi (Looney, 2004; Albert, 2003). Studi dewasa ini menunjukan bahwa
5 sampai 10% asma pada orang dewasa berkaitan dengan paparan di tempat kerja.
Sangat sulit memperkirakan insidensi dan prevalensi asma kerja secara pasti,
Sebagian besar survei hanya mempergunakan kuesioner yang tidak dapat secara
akurat menggambarkan hiperreaktiviti jalan nafas dan etiologinya (Looney, 2004).
Studi prevalensi menunjukkan bahwa asma kerja dapat terjadi pada 2,5%
petugas rumah sakit yang terpapar latex, 2-40% pada pekerja pembuat roti dan pabrik
tepung akibat alergen pada tepung terigu, 20% pada pekerja asam anhidrat, dan 5%
pekerja yang terpapar toluene diisocyanate (TDI) (Albert, 2003). Kejadian asma
kerja akibat paparan asam plikatik (plicatic acid) yang terdapat pada debu kayu
WRC antara 4 sampai 13,5% dari populasi yang terpapar (Yeung, 1994)
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2.3.3 Klasifikasi dan etiologi asma kerja
Panel konsensus the American College of Chest Physicians (ACCP) membagi
asma kerja menjadi dua subkategori yaitu:
1. Asma kerja dengan periode laten (hypersensitivity induced OA/allergic OA)
2. Asma kerja tanpa periode laten (irritant induced OA/reactive airway dysfunction
syndrome)
Laten dalam hal ini didefinisikan sebagai waktu (umumnya bulan sampai tahun)
antara paparan awal asthmagen dengan berkembangnya gejala dan keluhan (Jimenez
et al., 2000; Youakim, 2001).
2.3.3.1 Asma kerja dengan periode laten (hypersensitivity induced OA/allergic OA)

Pasien yang tergolong allergic OA mengalami sensitisasi terhadap suatu
bahan kimia spesifik di tempat kerja dan setelah suatu periode laten akan cenderung
mengalami bronkospasme dan inflamasi jalan napas bila terpapar dengan bahan
kimia tersebut walau dengan konsentrasi yang cukup rendah.
Bahan penyebab allergic OA dibagi menjadi high molecular weight agents
(HMW) yakni bahan dengan berat molekul lebih dari 5000 Da dan low molecular
weight agents (LMW) bila BM-nya kurang dari 5000 Da. Debu kayu merupakan
asthmagen yang termasuk kelompok LMW.
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Tabel 2.1. Bahan dan lingkungan kerja penyebab asma kerja ( Youakim, 2001)
Eksposure terhadap subtansi dengan berat molekul tinggi
Pekerjaan
Agen
Pekerja pabrik tepung, petani, pekerja pabrik
tepung, debu gandum
tepung, biji-bijian pekerja lift
Pekerja proses pembuatan sutera, pekerja
serangga
laboratorium penelitian, pekerja fasilitas
pembiakan serangga
Udang, kepiting salju, dan bagian pemprosesan Seafood, produk laut lain
ikan
Pekerja laboratorium, penanganan binatang
Animal dander
Produsen detergen, pekerja industri makanan,
Enzim
pekerja bagian pemprosesan darah di
laboratorium
Pekerja manufaktur karpet, pekerja industri Lateks, getah
farmasi, pekerja manufaktur latex dan sarung
tangan, pekerja perawatan kesehatan
Eksposure terhadap substansi dengan berat molekul rendah
Plastik, pekerja manufaktur karet dan foam, cat Diisocyanates (toluene,
spray, foam insullation installer
diphenylmethane,
hexamethylene)
Solderers, pekerja industri elektronik
Colophony (asam abietic)
Pekerja industri kayu, pengawas hutan, pemahat Asam plikatik, debu kayu
western red cedar
Perusahaan kilang minyak
Logam (chromium, platinum,
nikel)
Pekerja tekstil
Bahan pewarna
Plastik dan pekerja epoxy resin
Anhidrides (trimetilik, phthalik)
Pekerja yang menangani bahan perekat
Akrilik
Pekerja kesehatan
Glutaraldehide, formaldehide
Pekerja industri farmasi
Bahan kimia
Bahan yang tergolong HMW adalah protein, polisakarida atau peptida yang
berasal dari binatang, tumbuhan, bakteri atau serangga yang menimbulkan asma
kerja melaluli mekanisme respons imun yang dimediasi IgE. Dimana atopi
merupakan faktor predisposisi (Yeung,1994; Malo,1994; Horne et al., 2000).
Bahan yang tergolong LMW sendiri terlalu kecil untuk dapat berperan
sebagai suatu alergen, namun sebagian bahan yang tergolong LMW ini dapat
menimbulkan respons imunologis dimediasi IgE bila berfungsi sebagai hapten yang
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bergabung dengan molekul protein host untuk membentuk suatu alergen yang
lengkap. Pada kondisi ini patogenesisnya identik dengan bahan HMW, contoh dari
LMW tersebut antara lain : platinum, nikel, kromium, vanadium, antibiotik
(penisillin, sefalosporin, spiromisin) dan asam anhidrat (trimellitic anhydride [TMA],
phthalic anhydride) (Sastre et al., 2003; Albert, 2003; Yeung,1994)
Pada sebagian besar bahan LMW lainnya termasuk debu kayu, terbentuknya
IgE spesifik ditemukan hanya pada sebagian kecil pekerja yang terpapar. Tidak
terdeteksinya antibodi IgE spesifik terhadap bahan LMW tersebut menimbulkan
spekulasi tentang adanya mekanisme non imunologis atau mekanisme imunologis
non-IgE (Sastre et al., 2003).
2.3.3.2

Asma kerja tanpa periode laten (irritant induced OA/reactive airway

dysfunction syndrome)
Reactive airway dysfunction syndrome (RADS) timbul setelah paparan
tunggal suatu bahan kimia iritan dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Bahan
penyebabnya antara lain amonia, gas klorin dan asam hidroklorida. Paparan tesebut
biasanya terjadi akibat kecelakaan kerja, luapan/tumpahan bahan kimia atau akibat
kerusakan peralatan kerja (Jimenez et al., 2000; Youakim, 2001).
2.4 Faktor risiko asma kerja
2.4.1 Agen/bahan penyebab
Struktur kimiawi suatu bahan merupakan faktor penentu potensial untuk
menimbulkan sensitisasi. Kapasitas suatu bahan iritan unuk menimbulkan reactive
airway dysfunction syndrome tergantung pada kemampuan korosif, reaktiviti dan
kelarutannya dalam air (Youakim,2001).
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2.4.2 Paparan
Intensitas dan lamanya paparan berpengaruh pada sensitisasi pekerja. Tingkat
paparan tergantung pada proses industri, prosedur operasional, jenis pekerjaan dan
penggunaan alat proteksi diri (APD) (Youakim, 2001).
2.4.3 Host
Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara molekul HLA II
(human leucocyte antigen class II) dengan risiko terjadinya allergic OA akibat
paparan bahan yang tergolong LMW (Youakim, 2001; Horne et al., 2000). Pekerja
dengan riwayat atopi akan cenderung mengalami sensitisasi terutama terhadap bahan
yang tergolong HMW, demikian pula dengan pekerja yang merokok terjadi
peningkatan laju sensitisasi terhadap sejumlah besar bahan HMW dan beberapa
bahan LMW (Youakim, 2001).
2.5 Patogenesis asma kerja
Inflamasi jalan napas memegang peranan penting dalam patogenesis asma
kerja seperti halnya asma lainnya. Komponen inflamasi jalan napas meliputi
perubahan epitel dan sel otot polos, infiltrasi sel inflamasi seperti limfosit T, sel
mast, eosinofil dan netrofil, dan penebalan dinding jalan napas (Redlich dan Balmes,
2000).
Bahan yang tergolong HMW dapat menginduksi respons IgE dan
menimbulkan asma melalui mekanisme yang dimediasi IgE seperti yang terjadi pada
asma atopik. Ikatan molekul IgE dengan alergen menyebabkan degranulasi sel mast
dan diawalinya kaskade inflamasi sehingga terjadi inflamasi dan hiperresponsiviti

16

jalan napas. Hal ini menjelaskan mengapa pasien dengan riwayat keluarga atopi
berisiko tinggi mengalami asma kerja akibat paparan bahan yang tergolong HMW
(Aronica, 2005).
Mekanisme patogenesis bahan LMW belum sepenuhnya dimengerti namun
tampaknya terdapat beberapa mekanisme, baik imunologis maupun non imunologis
yang berperan. Bahan LMW dapat berberan sebagai hapten dan berikatan dengan
protein tubuh dalam saluran pernapasan sehingga membentuk imunogen yang
lengkap. Beberapa bahan LMW yang telah banyak diteliti aadalah diisocyanate dan
plicatic acid (suatu zat yang terdapat pada debu kayu WRC). IgE spesifik terhadap
isosianat dan plicatic acid hanya dijumpai pada sebagian kecil pekerja yang
mengalami asma akibat paparan bahan tersebut (Aronica, 2005).
Aktivasi sel T juga berperan penting pada patogenesis dan inflamasi asma
kerja seperti asma bentuk lainnya. Biopsi bronkial pasien asma akibat isosianat dan
plicatic acid menunjukkan banyak sel T yang teraktivasi (Aronica, 2005).
Mekanisme lain bahan LMW menginduksi asma adalah efek/aksi
farmakologik secara langsung. Isosianat dapat memblokir reseptor β2-adrenergik dan
konsentrasi plicatic acid yang tinggi dapat mengaktivasi komplemen.selain itu
isosianat dan bahan lainnya dapat merangsang saraf sensorik, yang menyebabkan
pelepasan substansi P dan neuropeptida lainnya. Bahan tersebut juga dapat
menghambat endopeptidase yang berfungsi menginaktivasi substansi P (Looney et
al., 2004, Aronica M, 2005). Substansi P akan mempengaruhi sel-sel dalam saluran
napas sehingga menimbulkan batuk, kontraksi otot polos dan produksi mukus
(Aronica, 2005).
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Gambar 2.1. Skema patogenesis asma kerja (Mapp, 2005)
2.6. Asma kerja akibat debu kayu (wood workers asthma)
Debu kayu terbentuk bilamana mesin digunakan untuk memotong atau
membentuk material kayu. Industri yang mempunyai risiko tinggi terjadinya paparan
debu kayu meliputi industri penggergajian, furniture (perabotan), cabinetry
(pembuatan kabinet) dan industri pertukangan (Bean et al., 2006).
Kayu diklasifikasikan menjadi jenis hardwood dan softwood, yang tidak
mempunyai kaitan dengan tingkat kekerasan materi kayu itu sendiri. Hardwood
berasal dari jenis pohon yang berdaun lebar seperti kayu oak, maple, mahogany,
beech, walnut, birch, dan elm, softwood berasal dari kayu atau pohon jarum seperti
spruce, pine (pinus) dan fir. Hardwood banyak dipergunakan pada industri kertas,
pulp dan pembuatan kayu lapis (plywood) dan telah banyak dilaporkan menimbulkan
kanker hidung pada pekerja industri kayu (Youakim, 2001; Yeung, 1994).
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2.6.1 Batas paparan
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
menetapkan debu kayu sebagai human carcinogen dan merekomendasikan nilai
ambang batas (treshold limit value/TLV) 1mg/m3 untuk kayu jenis hardwood dan
5mg/m3 untuk kayu jenis softwood untuk rata-rata 8 jam kerja sehari dan 40 jam
kerja seminggu (Bean et al., 2006; US Department of Labor, 2006)
Penelitian ini dilaksanakan pada kayu Merbau dan Bangkirai yang paling
sering digunakan oleh Perusahaan X termasuk ke dalam jenis kayu keras
(hardwoods). Kayu Merbau termasuk dalam spesies Intsia Bijuga, merupakan kayu
yang sering digunakan sebagai bahan bangunan rumah (balok, tiang, papan),
jembatan, kayu perkapalan, perabot rumah tangga, pintu panel dan jendela (Mandang
dan Palit, 2002). Adapun zat ekstrak yang ditemukan dalam kayu merbau adalah
tannin (polifenol), karbohidrat, pigmen, pati, lemak, resin dan minyak (Pari dkk,
2001). Sedangkan Kayu Bangkirai termasuk dalam spesies Shorea sp dan merupakan
anggota subfamili dipterocarpoidae, merupakan kayu yang sering digunakan sebagai
bahan pintu panel dan jendela dan juga bahan lantai kayu. Adapun zat bioaktif yang
berhasil diekstraksi pada anggota subfamili dipterocarpoidae lain adalah
oligostilbenoid, polifenol, quinones dan resin. Di antara zat-zat tersebut, quinones,
polifenol dan resin telah dilaporkan menimbulkan alergi kulit dan asma kerja (Lee
dan Tan, 2009).
2.6.2 Imunopatogenesis asma kerja akibat debu kayu
Pada asma alergi, regulasi eosinofilia akibat aktivasi sel mast dan T-helper
tipe 2 CD4+ (Th2) merupakan mediator kunci pada respons fase dini dan lanjut
dengan peranan sebagai orkestra inflamasi saluran nafas dengan
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mengeluarkan

sitokin antara lain IL-3, IL-4, IL-5, IL-13, dan GM-CSF. IL-3, IL-5, dan GM-CSF
berperan pada maturasi, aktivasi serta memperpanjang ketahanan hidup eosinofil.
Penelitian klinik dan eksperimental menunjukkan adanya korelasi kuat antara
terdapatnya eosinofil dan produknya pada saluran napas, beratnya penyakit dan
berkembangnya hiperreaktiviti saluran napas (De Monchy et al., 1985; Rothenberg,
1998).
Mekanisme patogenik asma kerja akibat debu dari kayu WRC dan kayu jenis
lainnya masih belum sepenuhnya dimengerti (Yeung, 1994). Asam plikatik yang
terdapat pada kayu WRC berperan sebagai hapten dan akan berikatan dengan human
serum albumin untuk membentuk suatu alergen. Dengan terbentuknya alergen
tersebut, antibodi IgE spesifik dijumpai melalui metode radioallergosorbent test
(RAST) pada sekitar 20% pasien yang terbukti menderita asma akibat debu WRC.
Analisis BAL terhadap pasien dengan reaksi asma awal (immediate asthamatic
reaction) menunjukkan adanya pelepasan mediator inflamasi antara lain histamin,
prostaglandin D2, leukotriene E4 dan tromboksan B2. Biopsi bronkial yang dilakukan
saat reaksi lanjut (late reaction) juga menunjukkan gambaran yang sama dengan
asma akibat alergen (Yeung, 1994).
Penelitian pada pasien sehat yang mendapat paparan debu kayu pinus,
mendapatkan adanya pengerahan eosinofil dan limfosit dari darah ke paru. Keadaan
tersebut disertai berkurangnya jumlah eosinofil dan limfosit dalam serum yang
mengindikasikan pergeseran sel tersebut dari darah ke cairan BAL. Peranan limfosit
T pada asma memerlukan limfosit T teraktivasi dengan peningkatan produksi sitokin
CD4-Th2 utamanya IL-4, IL-5, dan IL-13 (Gripenback et al., 2005).
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Peningkatan jumlah netrofil juga dapat dijumpai pada sebagian kasus.
Peningkatan netrofil tersebut dijumpai pada sputum, BAL dan biopsi pada kasus
asma berat yang mendapat steroid oral/inhalasi dosis tinggi. Mekanisme dan
implikasi klinis inflamasi netrofilik tersebut tidak sepenuhnya dimengerti. Studi lain
menemukan peningkatan jumlah netrofil pada sputum pasien asma kerja akibat
bahan LMW, juga terdapat studi yang mendapatkan peningkatan jumlah netrofil
maupun eosinofil pada sputum setelah reaksi asma akibat bahan LMW dan HMW
(Di Franco, 1998; Lemiere, 2001).
Secara keseluruhan temuan tersebut di atas menunjukkan bahwa netrofil juga
terlibat pada asma kerja, namun tidak secara eksklusif, bilamana asma kerja
diinduksi oleh bahan LMW. Data ini berbeda dengan “dogma eosniofilik” pada asma
(Sastre et al., 2003).
Faktor genetik juga memegang peranan pada asma kerja akibat debu kayu,
dimana telah ditunjukkan bahwa human leucocyte antigen (HLA) berperan sebagai
faktor predisposisi maupun faktor protektif terhadap paparan debu kayu
menunjukkan bahwa pada pekerja yang terpapar, alel HLA-DQB1*0501 memberi
sifat proteksi terhadap timbulnya asma kerja sedangkan alel HLA-DQB1*0603 dan
DQB1*0302 kaitannya dengan kecenderungan terhadap asma (Horne, 2000).
2.6.3 Gejala klinis
Asma kerja akibat paparan debu kayu termasuk allergic OA, dimana terdapat
suatu periode laten (umumnya jangka waktu bulan sampai tahun) antara paparan
awal sampai berkembangnya keluhan respirasi. Umumnya asma kerja terjadi dalam
satu sampai dua tahun paparan, menunjukkan bahwa hampir 40% asma kerja akibat
debu kayu terjadi setelah paparan 1 tahun (Malo,1992).
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Keluhan dan gejala umumnya sama dengan bentuk asma lainnya. Gejala
berupa dipsneu dan wheezing, batuk kering atau berdahak dapat timbul 3 atau 4 jam
setelah paparan dan mencapai puncaknya setelah 8 jam, sering pula disertai gejala
alergi pada mata, hidung dan kulit (Redlich dan Balmes, 2000).
2.7 Diagnosis asma kerja
Diagnosis asma kerja ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis,
uji fungsi paru, uji provokasi bronkus dan uji pajanan dengan alergen spesifik.
Anamnesis yang teliti meliputi riwayat, jenis pekerjaan, lama kerja dan gejala-gejala
yang timbul. Pertanyaan kunci yang harus dilontarkan adalah:
-

Adakah perubahan pada proses pekerjaan pada suatu periode yang mengawali
awitan gejala klinis?

-

Adakah pajanan kerja yang tidak biasa pada 24 jam sebelum awitan gejala asma
awal?

-

Apakah gejala asma berbeda selama jauh dari tempat kerja seperti pada saat akhir
pekan atau liburan?

-

Adakah gejala rinitis dan atau konjungtivitis yang memburuk pada saat bekerja?
Pertanyaan pertama menunjukkan adakah bahan baru yang sebelumnya

belum pernah terpajan pada penderita atau meningkatnya derajat pajanan terhadap
bahan yang sudah pernah terpajan sebelumnya. Pertanyaan kedua meningkatkan
kecurigaan akan asma yang diinduksi oleh iritan. Pekerjaan ketiga tidak spesifik
untuk asma kerja tetapi sensitif untuk menegakkan diagnosis asma kerja. Pertanyaan
terakhir meningkatkan kemungkinan terjadinya asma kerja sensitizer-induced.
Diagnosis asma kerja berdasarkan anamnesis atau kuesioner saja mempunyai

22

sensitivitas yang tinggi antara 87% - 92% tetapi spesifitasnya rendah yaitu 14% 32% karena itu diperlukan pemeriksaan objektif lain (Yunus, 2009).
Pemeriksaan fisik pada penderita asma umumnya normal kecuali dalam
serangan. Pemeriksaan fisik difokuskan pada saluran napas atas dan bawah.
Pemeriksaan penunjang yang paling penting adalah pemeriksaan fungsi paru untuk
menegakkan diagnosis. Pengukuran arus puncak ekspirasi secara serial selama 2
minggu berturut-turut dapat membantu untuk menegakkan diagnosa (Stenton, 1995).
Uji provokasi bronkus dengan bahan non spesifik seperti histamin dan
metakolin berguna untuk mengetahui hiperaktivitas bronkus. Hasil negatif tidak
berarti mereka tidak menderita sama kerja, karena hiperaktivitas bronkus dapat
berkurang bila pekerja dihindarkan dari pajanan setelah beberapa waktu. Uji
provokasi dengan bahan spesifik merupakan gold standard, tetapi pemeriksaan ini
jarang dilakukan karena dapat menimbulkan serangan asma, harus dikerjakan di
rumah sakit.
Seperti halnya dengan bentuk asma kerja lainnya, pemeriksaan faal paru
dilakukan untuk menegakkan diagnosis asma kerja dengan melihat adanya
reversibiliti hambatan aliran udara yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan
hambatan aliran udara setelah terapi atau terbebas dari paparan. Pemeriksaan faal
paru antara lain untuk menilai kapasitas vital paksa (KVP) dan rasio volume
ekspirasi paksa detik pertama terhadap kapasitas vital paksa (VEP1/KVP). Kapasitas
vital paksa (KVP) dan rasio volume ekspirasi paksa detik pertama terhadap kapasitas
vital paksa (VEP1/KVP) merupakan parameter yang paling berguna dalam menilai
gangguan pernapasan (Friedman et al., 1998). Penyakit paru non spesifik yang kronis
seperti asma, emfisema dan bronkitis obstruksi kronis, biasanya menyebabkan

23

derajat obstruksi ringan sampai berat terhadap aliran udara sebagai akibat
penyempitan saluran napas kecil atau besar. Pada pemeriksaan spirometri ditemukan
nilai persentase VEP1/KVP <75% dan dikelompokkan atas:
-

Obstruksi ringan : 60-74 %

-

Obstruksi sedang : 41-59 %

-

Obstruksi berat

: < 40 %

Pemeriksaan Serial Arus Puncak Ekspirasi (APE) ditujukan untuk pasien
yang memiliki gejala asma, sehingga tujuan pemeriksaan APE adalah untuk
menentukan ada tidaknya asma kerja. Pemeriksaan ini dilakukan setelah diketahui
kelainan fungsi paru berupa obstruksi pada spirometri, dilaksanakan selama 2
minggu setiap pagi dan sore hari dengan alat Peak flowmeter, setiap hari termasuk
hari libur. Setiap kali melakukan pengukuran hasilnya dicatat dalam lembaran
pemeriksaan, setelah 2 minggu hasil pengukuran yang dicatat tersebut dilakukan
perhitungan dengan rumus:
Variabilitas harian =

(APE siang – APE malam)x100%
0,5 x (APE siang + APE malam)

Jika rata-rata perbedaan APE pagi dan sore > 15 % dan ada perbedaan hari libur
dengan hari kerja maka pasien menderita asma kerja (Yunus, 2003).
Adapun kriteria diagnosis asma kerja berdasarkan American College of Chest
Physician mencakup:
A. Diagnosis asma.
B. Onset gejala asma setelah terpajan zat di tempat kerja.
C. Ada hubungan antara gejala asma dengan pekerjaan.
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D. Memenuhi satu atau lebih kriteria berikut, yaitu:
1. Diketahui bahan di tempat kerja yang dapat menimbulkan asma.
2. Terdapat perubahan APE atau VEP, yang berhubungan dengan kerja
3. Ada perubahan hiperaktivitas bronkus yang berhubungan dengan kerja
4. Ada respons positif pada uji provokasi bronkus
5. Onset asma mempunyai hubungan jelas dengan iritan di tempat kerja.
Selain itu dikenal pula asma yang memburuk di tempat kerja, yang meliputi kriteria
A + C ditambah riwayat bahwa pekerja telah menderita asma atau tidak mendapat
pengobatan sebelum bekerja dan gejala bertambah setelah bekerja di tempat yang
baru (Yunus 2009).
Pertemuan ilmiah internasional tahunan ke-70 The American College of Chest
Physicians (ACCP) pada tahun 2004 menyebutkan bahwa fungsi paru memiliki suatu
irama sirkadian alami, dimana fungsi paru mengalami puncaknya pada sore hari
(pukul 16.00-17.00) dan nilai terendah pada siang hari (pukul 12.00).
National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) menetapkan bahwa
pemeriksaan dengan mengukur nilai VEP1 sebelum dan saat bekerja merupakan hal
yang dapat dipakai untuk menegakkan diagnosis asma kerja. Berdasarkan fakta
bahwa VEP1 akan meningkat selama bekerja, bilamana terjadi penurunan nilai VEP1
saat bekerja mengindikasikan adanya paparan bahan di tempat kerja yang
menyebabkan bronkospasme. NHLB1 menetapkan penurunan VEP1 sebesar 15%
atau lebih dapat dipakai untuk menunjukkan adanya penurunan faal paru. Sama
(2002) menyatakan pada studi epidemiologi bila terjadi penurunan VEP1 5% atau
lebih dapat digunakan untuk menunjukkan indikasi penurunan faal paru.
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Adanya respons VEP1 terhadap pemberian bronkodilator digunakan untuk
membantu menetapkan diagnosis asma kerja. The American Thoracic Society (ATS)
menetapkan perbaikan VEP1 sebesar 12% dan minimal 200 ml setelah pemberian
bronkodilator.
2.8 Manajemen asma kerja
Manjemen asma kerja yang diinduksi sensitizer adalah pekerja yang
menderita asma kerja dipindahkan dari tempat kerjanya supaya tidak terpajan lagi
dengan sensitizer karena pajanan dengan kadar rendah dapat mencetuskan serangan
asma dari ringan sampai mengancam jiwa. Pekerja yang tidak mau dipindahkan
dipantau secara berkala, bila terjadi perburukan gejala, penurunan fungsi paru,
peningkatan hiperraktifitas bronkus dan peningkatan kebutuhan obat-obatan maka
pekerja harus dipindahkan. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan selama 2 tahun, bila
pekerja ini tetap tidak mau pindah (Karyadi, 2001; Yunus, 2009).
2.9 Pencegahan asma kerja
Pencegahan merupakan tindakan yang paling penting pada penyakit paru
kerja. tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit
atau perburukan penyakit asma pada penyakit paru kerja. Asma kerja berbeda dengan
asma umumnya, karena penyakit ini dapat dicegah dan bisa disembuhkan bila dapat
didiagnosis secara dini. Pencegahan dilakukan secara primer, sekunder dan tersier
(Yunus 2003).
Pencegahan primer adalah mencegah asma kerja yaitu melakukan seleksi
pekerja sebelum bekerja dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Anamnesis
riwayat kesehatan dan menentukan individu dengan risiko tinggi mendapat asma
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kerja. Dilakukan tindakan mengurangi kemungkinan terjadi desentisasi dengan
subsitusi zat, isolasi proses, pembatasan proses produksi, perubahan proses produksi,
memperbaiki ventilasi, dan memakai alat pelindung diri (Yunus, 2003).
Pencegahan sekunder adalah melakukan deteksi dini penyakit dan deteksi
dini pajanan zat yang dapat menimbukan penyakit. Dilakukan pemeriksaan berkala
pada pekerja yang terpajan zat yang berisiko tinggi menyebabkan asma kerja.
Pemeriksaan berkala dilakukan terutama pada 2 tahun pertama dan mungkin sampai
5 tahun.
Pencegahan tersier berguna untuk mencegah penyakit bertambah buruk dan
penyakit menjadi menetap. Bila diagnosis asma kerja sudah ditegakkan perlu secepat
mungkin menghindarkan pekerja dari pajanan selanjutnya (Amin, 1996; Mikkelsn,
2002).
2.9.1 Usaha mengurangi pajanan dan alat pelindung diri
Pada dasarnya, asma karena kerja dapat dicegah. Kuncinya adalah menjaga
agar pajanan terhadap debu kayu serendah mungkin. Selain menyebabkan gangguan
pernapasan, debu kayu dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata, sampai dapat
timbul keganasan (kanker). Bahaya yang ditimbulkan tergantung pada:
-

Jumlah konsentrasi debu yang berada di udara lingkungan kerja.

-

Ukuran partikel debu yang dimaksud.

-

Jenis kayu

-

Berapa banyak kadar bahan penyebab asma yang terdapat di dalam kayu.

-

Berapa lama terpajan debu kayu.

-

Resistensi dari tubuh.
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Perlindungan terbaik dari pajanan debu kayu adalah dengan mengurangi
kadar debu di udara lingkungan kerja, dengan melakukan tindakan-tindakan yang
dapat mengurangi keterpajanan pekerja terhadap debu kayu. Bilamana hal tersebut
masih kurang berhasil, maka alat pelindung diri perlu dipersiapkan untuk pekerja
yang membutuhkan. Penetapan jenis alat pelindung diri, tergantung bagaimana cara
masuk (routers of entry) dari debu kayu tersebut ke dalam tubuh. Debu kayu dapat
masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan (inhalation or breathing), kontak melalui
kulit dan mata. Pilihan yang sering dilakukan adalah melengkapi tenaga kerja dan hal
ini harus dijadikan suatu kebiasaan serta keharusan pada tiap industri (Chan et al.,
2008). Oleh karenanya hal ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Th 1970 tentang
keselamatan kerja khususnya pasal 9, 12 dan 14 yang mengatur penyediaan dan
penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja baik pengusaha maupun tenaga kerja.
Alat pelindung diri untuk pekerja adalah alat pelindung untuk pekerja agar
aman dari bahaya atau kecelakaan akibat melakukan suatu pekerjaannya. Alat
pelindung diri untuk pekerja di Indonesia masih banyak sekali permasalahan serta
kekurangannya. Alat pelindung diri (APD) yang baik adalah APD yang memenuhi
standar keamanan dan kenyamanan bagi pekerja (Safety and acceptation), karena
jika pekerja memakai APD merasa kurang nyaman dan pengunaannya kurang
bermanfaat bagi pekerja maka pekerja enggan memakai, walaupun mereka memakai
karena terpaksa atau hanya berpura-pura sebagai syarat agar masih diperbolehkan
untuk bekerja atau menghindari sanksi perusahaan.
Alat pelindung diri yang diperlukan antara lain adalah:
1. Respirator
Alat pelindung diri di sini bukanlah hanya sekedar masker, namun yang terbaik
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adalah respirator. Respirator adalah suatu masker yang menggunakan filter sehingga
dapat membersihkan udara yang dihisap oleh pernapasan kita. Ada 2 macam
respirator yaitu half-face respirator, di sini berfungsi hanya sebagai penyaring udara,
dan full-face respirator, yaitu sekaligus berfungsi sebagai pelindung mata (Shirin
2010).
Pemakaian respirator adalah usaha terakhir, bilamana usaha lain (mengurangi
pajanan) tidak memberikan efek perlindungan yang optimal. Untuk menggunakan
respirator seseorang harus melalui evaluasi secara medis. Hal ini penting karena
respirator tidak selalu aman bagi setiap orang. Pemakaian respirator dapat berakibat
jantung dan paru-paru bekerja lebih keras. Sehingga pemakaian respirator dapat
menjadi tidak aman bagi orang-orang yang menderita asma, gangguan jantung, atau
orang-orang yang mempunyai permasalahan dengan sistem pernapasannya. Selain
itu, training terhadap pekerja yang akan menggunakan respirator sangat penting.
Dengan training ini pekerja diberikan pemahaman tentang tipe respirator, bagaimana
cara memilih respirator yang cocok, cara memakainya serta cara merawatnya agar
tidak mudah rusak (Shirin, 2010).
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Gambar 2.2 full-face respirator dan half-face respirator ( Sugeng Budiono dkk,2002)

2. Pelindung mata
Mata merupakan salah satu route of entry bagi debu kayu untuk masuk ke dalam
tubuh, selain pernapasan dan kulit. Karena itu, penggunaan kacamata keselamatan
(safety glasses) sangat dianjurkan (Shirin,2010).
3. Sarung tangan
Tidak ada spesifikasi khusus yang diperlukan, gunakan sarung tangan yang
umum dipakai. Selain untuk melindungi tangan, juga mencegah kontak berlebihan
antara debu kayu dan kulit (Shirin,2010).
4. Pakaian kerja
Jenis pakaian kerja yang diperlukan adalah dari jenis bahan yang mudah dicuci,
sehingga dapat dicuci setiap selesai shift kerja (Shirin, 2010).
5. Ventilasi udara dalam ruangan
Ventilasi atau pertukaran udara di dalam industri merupakan suatu metode
yang digunakan untuk memelihara dan menciptakan udara suatu ruangan yang sesuai
dengan kebutuhan proses produksi atau kenyamanan pekerja. Di samping itu juga
digunakan untuk menurunkan kadar suatu kontaminan di udara tempat kerja sampai
batas yang tidak membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan pekerja (Shirin,
2010).
Pertukaran udara dapat dilakukan baik secara alami maupun dengan bantuan
peralatan mekanik. Pertukaran udara terjadi karena adanya perbedaan tekanan,
dimana udara bergerak dari daerah yang mempunyai tekanan tinggi ke daerah yang
tekanannya rendah. Pertukaran udara secara alami karena adanya kondisi ruangan
yang panas. Dengan kondisi panas, udara akan memuai dan naik lalu keluar melalui

30

vena di atap. Keluarnya udara panas akan diganti dengan udara segar yang masuk
melaului lubang-lubang bangunan, seperti melalui pintu yang terbuka, jendela atau
kisi-kisi bangunan. Pertukaran udara secara mekanik dilakukan dengan cara
memasang sistem pengeluaran udara (exchaust system) dan pemasukan udara (supply
system) dengan menggunakan fan. Exhaust system dipasang untuk mengeluarkan
udara beserta kontaminan yang ada di sekitar ruang kerja, biasanya ditempatkan di
sekitar ruang kerja atau dekat dengan sumber dimana kontaminan dikeluarkan.
Supply system dipasang untuk memasukkan udara ke dalam ruangan, umumnya
digunakan untuk menurunkan tingkat konsentrasi kontaminan di dalam lingkungan
kerja (Shirin, 2010).
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas udara yang tidak
memenuhi syarat menyebabkan biaya tinggi yang meliputi biaya pemeliharaan
kesehatan langsung, kerusakan bahan dan peralatan serta biaya kehilangan produksi
(Shirin 2010).
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BAB III
KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN
HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Kerangka Berpikir
Benda asing yang tidak mampu diatasi oleh imunitas alamiah akan
mencetuskan timbulnya imunitas didapat. Sel dendritik, neutrofil dan makrofag yang
mampu memfagositois benda asing dan kemudian mempresentasikan antigennya
kepada sel T yang bersirkulasi disebut dengan Antigen Presenting Cells (APC).
Proses ini yang pertama kali muncul pada proses terbentuknya imunitas
didapat. Presentasi antigen oleh APC akan mengaktivasi sel T menjadi sel T efektor
selanjutnya juga sel B menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi. Imunitas
didapat jauh lebih spesifik, memiliki memori dan lebih kuat. Sel T efektor ada dalam
dua bentuk yaitu sel T CD4 dan sel TCD8, dimana sel T CD4 dikelompokan lagi
menjadi sel Th1 dan sel Th2. Aktivitas sel T efektor diperantari oleh sitokin yang
diproduksinya. Sitokin adalah protein dengan berat molekul kecil 8-40 kDa yang
meregulasi respon penjamu terhadap infeksi, inflamasi, trauma dan benda asing.
Sitokin yang utama dalam respon imun antara lain IL-1, IL-6 dan TNF-α yang
dihasilkan makrofag, IFNγ yang dihasilkan Th1 dan TGFβ yang dihasilkan Th2. Sel
Th1 memproduksi sitokin IFNγ, membantu makrofag dalam menghancurkan benda
asing sedangkan sel Th2 memproduksi IL-4, IL5 dan TGFβ yang membantu sel
plasma dalam memproduksi antibodi.
Debu kayu umumnya menimbulkan reaksi tipe lambat (delayed reaction)
yang berkaitan dengan inflamasi saluran nafas yang cukup signifikan. Gejala muncul
tiga sampai empat jam setelah paparan dan puncaknya sekitar delapan jam kemudian.
Pada respon tipe lambat ini, eosinofilia yang diregulasi CD4 Th2 merupakan
mediator utama terjadinya reaksi inflamasi.
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan permasalahan yang dihadapi maka dibuat
kerangka pikir dan konsep penelitian seperti gambar di bawah ini (Gambar 3.1 dan
Gambar 3.2).
Pajanan Debu Kayu
Alergen
APC

CD4-TH2
Bone
Marrow

Sel Progenitor

IL-5
Eosinofil

Il-3,GM-CSF
Sel Eosinofil Dalam Sirkulasi
Kemoattraktan
(eotaxin-1&2)

Migrasi & Aktivasi Sel Eosinofil Ke Dalam Saluran Nafas
Mediator Inflamasi
Obstruksi & Hiperesponsif Saluran Nafas

Kelainan Faal Paru

Keterangan:
------- : variabel yang

diteliti

Gambar 3.1 Kerangka berpikir
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IL-5 ,P –
Selectin,β2Integrin,β1Integrin

3.2 Kerangka Konsep
Pajanan debu
kayu ↑

Kadar CD4
serum ↑

Kadar
Eosinofil
serum ↑

Asma Kerja
1.Umur
2.Status gizi
3.Kebiasaan merokok
4.Penggunaan APD

Variabel bebas: Pajanan debu kayu
Variabel terikat: kadar CD4 dan eosinofil serum
Variabel perancu: umur, status gizi, kebiasaan merokok, penggunaan APD
Gambar 3.2 Kerangka Konsep
3.3 Hipotesis Penelitian
3.3.1 Terdapat korelasi pajanan debu kayu dengan jumlah CD4 serum pada
pekerja industri pengolahan kayu pabrik X, Badung, Bali.
3.3.2 Terdapat korelasi pajanan debu kayu dengan jumlah eosinofil serum pada
pekerja industri pengolahan kayu pabrik X, Badung, Bali.
3.3.2 Terdapat korelasi jumlah CD4 dan eosinofil serum pada pekerja industri
pengolahan kayu pabrik X, Badung, Bali.
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B A B IV
METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang analitik.
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di perusahaan X, Badung, Bali pada bulan Juni 2015.
4.3 Populasi dan Sampel
Semua pekerja perusahaan X yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak
termasuk kriteria eksklusi. Sampel ditentukan dengan cara consequtive sampling
yaitu pengambilan sampel dilakukan secara berurutan selama jangka waktu
penelitian atau sampai jumlah sampel terpenuhi (Sastroasmoro, 2002).
Perkiraan jumlah sampel yang digunakan dengan menggunakan rumus berikut:

Rumus:

n 


 Z   Z 

 0 ,5 h 1  r

1  r







2

 3

n

= jumlah sampel minimal

Zα

= kesalahan tipe I ditetapkan sebesar 5% (1,64)

Z

= kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 10% (1,28)

r

= korelasi minimal yang dianggap bermakna ( 0,5)

Dengan demikian didapatkan besar sampel adalah :
n

= 60 + (10% x66) = 70 orang

Dengan demikian besar sampel adalah 70 orang.

Subjek tersebut harus memenuhi kriteria pemilihan sebagai berikut:
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a. Kriteria inklusi:
-

Pekerja industri pengolahan kayu perusahaan X Badung, Bali

-

Umur 17-60 tahun

-

Telah bekerja minimal satu tahun.

-

Bersedia mengikuti penelitian setelah menandatangani informed concent.

b. Kriteria eksklusi:
-

Pekerja

dengan

riwayat

penyakit

tuberkulosis,

kencing

manis,

imunodefisiensi (HIV) dan keganasan. Riwayat penyakit ini didapatkan
dengan wawancara terhadap pekerja perusahaan X, Badung.
-

Menolak berpartisipasi dalam penelitian.

-

Penderita yang sedang mendapatkan pengobatan kortikosteroid atau
imunosupresan dalam 1 bulan terakhir.

4.4 Variabel Penelitian
4.4.1 Identifikasi Variabel
Variabel penelitian yang diukur adalah pajanan debu kayu, jumlah CD4 dan
eosinofil serum pada pekerja industri pengolahan kayu pabrik X, Badung Bali.
4.4.2 Klasifikasi Variabel
1. Variabel bebas

:

Pajanan debu kayu

2. Variabel tergantung

:

jumlah CD4 dan eosinofil serum

3. Variabel perancu

:

umur, status gizi, merokok dan penggunaan alat
pelindung diri ( APD)

4.4.3 Definisi Operasional Variabel
Adapun definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:
1. Pajanan kadar debu kayu total: adalah dosis kumulatif debu kayu yang dihirup
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oleh pekerja perusahaan X, Badung yang merupakan hasil perkalian antara kadar
rata-rata debu terhirup (respirable dust) yang diperiksa dikalikan masa kerja
masing-masing pekerja dalam tahun yang diperoleh melalui pengukuran di lima
titik di lingkungan pekerja perusahaan X menggunakan

alat Personal Dust

Sampler merk SKC Model 224-PCXR-8 yang diletakan setinggi hidung pekerja,
Satuannya mg/m3.
2. Jumlah CD4 serum adalah jumlah CD4 di dalam serum yang diukur
menggunakan metode flowcytometri dengan satuan sel/µl yang dikerjakan di
laboratorium Patologi Klinik RSUP Sanglah Denpasar.
3. Jumlah eosinofil serum adalah jumlah eosinofil di dalam serum yang diukur
dengan metode flowcytometri

dengan satuan sel/µl yang dikerjakan di

laboratorium Patologi Klinik RSUP Sanglah Denpasar.
4. Perusahaan X adalah perusahaan yang bekerja dalam bidang industri pengolahan
kayu yang terletak di desa Lukluk, kecamatan Mengwi, kabupaten Badung, Bali.
3. Usia adalah usia pekerja industri perusahaan X, Badung pada saat sampel
penelitian diambil. Umur pekerja ditentukan dengan wawancara dan melihat
bukti identitas pekerja yang masih berlaku. Usia dihitung dalam tahun.
5. Status gizi adalah keadaan status nutrisi pekerja X, Badung yang ditentukan
berdasarkan indeks masa tubuhnya. Indeks masa tubuh (IMT) adalah nilai dari
berat badan dalam kg dibagi pangkat dua tinggi badan dalam meter. Normal bila
18,5-22,9 kg/m2, kurang bila < 18,5 kg/m2, berat badan berlebih bila > 23 kg/m2
(WHO,1995).
6. Lama kerja adalah waktu yang dihitung dari mulai bekerja sampai sekarang, lama
kerja didapatkan dari wawancara dan data dasar perusahaan, dihitung dalam
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tahun
7. Kebiasaan merokok adalah aktivitas yang dilakukan pekerja X, Badung dalam
menghirup asap rokok. Aktivitas merokok dalam penelitian ini tidak
membedakan bahan pembungkus rokok, bahan baku, isi rokok, proses pembuatan
rokok, dan penggunaan filter dalam rokok. Kebiasaan merokok dinyatakan dalam
pack year yaitu jumlah bungkus rokok yang dihisap dalam satu hari (1 bungkus
= 20 batang) dikalikan lama merokok dalam tahun. (Haris dkk., 2012)
8. Penggunaan APD adalah kebiasaan menggunakan masker penutup hidung dan
mulut sebagai pelindung diri dari debu kayu. Pekerja akan dikelompokan menjadi
secara semikuantitatif yaitu tidak pernah, jarang, sering, dan selalu.
Pengelompokan ditentukan dengan wawancara. Tidak pernah jika pekerja
mengaku tidak pernah menggunakan masker selama bekerja. Jarang bila
menggunakan masker terus-menerus selama bekerja ≤ 3 hari kerja seminggu.
Sering bila pekerja menggunakan masker terus- menerus > 3 hari kerja seminggu.
Selalu bila pekerja selalu menggunakan masker selama bekerja setiap hari.
8. Riwayat penyakit tuberkulosis, diabetes melitus, imunodefisiensi (HIV), kanker
adalah penyakit yang berhubungan dengan kadar CD4. Pada penelitian ini
dilakukan dengan wawancara, apakah ada pemakaian obat TB (OAT), pemakaian
anti retrovirus (ARV), pemakaian obat anti diabetik atau insulin, serta adanya
penyakit kanker pada saat penelitian dilakukan.
9. Terapi kortikosteroid adalah penderita yang mendapat obat kortikosteroid seperti
deksametason, prednison, metilprednisolon, dll atas indikasi tertentu oleh dokter
selama 1 bulan terakhir pada saat penelitian dilakukan.
10. Terapi imunosupresan adalah penderita yang mendapat obat yang menekan
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sistem imun atas indikasi tertentu oleh dokter selama 1 bulan terakhir pada saat
penelitian dilakukan.
4.5 Alat dan Bahan Penelitian
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Kuesioner mengenai data pekerja seperti masa kerja, umur, pendidikan, jenis
pekerjaan, jenis kelamin, status gizi, meroko, penyakit yang diderita saat ini dan
pemeriksaan fisik umum.
2. Pengukuran kadar debu kayu dengan menggunakan alat personal dust sampler
merk SKC model 224-PCXR-8
3. Timbangan berat badan
4. Alat ukur sentimeter untuk mengukur tinggi badan
5. Tensimeter untuk mengukur tekanan darah
6. Stetoskop untuk membantu auskultasi dalam pemeriksaan fisik
7. Alat flowcytometri untuk mengukur jumlah CD4 dan eosinofil serum
4.6 Prosedur Penelitian
1. Semua pekerja perusahaan X Badung, Bali dilakukan wawancara dan
pemeriksaan fisik.
2. Subyek yang memenuhi kritera inklusi dan kriteria ekslusi dimasukkan sebagai
subyek penelitian.
3. Sampel tersebut diberikan penjelasan lengkap mengenai prosedur dan tujuan
penelitian ini dan diminta kesediaannya untuk bekerja sama dengan
menandatangani informed consent.
4. Sampel kemudian menjalani wawancara dan mengisi kuesioner yang telah
disiapkan tentang karakteristik responden dan keluhan subyektif yang berkaitan
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dengan penelitian.
5. Pengukuran kadar debu kayu total di bagian produksi dengan menggunakan alat
personal dust sampler merk SKC model 224-PCXR-8 dan pengambilan sampel
darah untuk mengukur jumlah CD4 dan eosinofil serum. Prosedur pengukuran
debu kayu adalah sebagai berikut: alat tersebut diletakkan pada titik pengukuran
setinggi zona pernafasan, pengambilan contoh dilakukan selama beberapa menit
hingga 1 jam (sesuai kebutuhan dan tujuan pengukuran) dan ditentukan secara
gravimetric yang meliputi tahap persiapan, pengambilan contoh, penimbangan
dan perhitungan kadar total debu
a. Dilengkapi pompa penghisap udara dengan kapasitas 0 l/menit – 15 l/menit
dan selang silicon, kemudian menggunakan timbangan analitik dengan
sensifitas 0,0001 mg serta ditunjang peralatan lain seperti pinset, desikator,
suhu (20+1)°C, kelembaban (50+5)%, flowmeter, tripod, thermometer,
hygrometer

untuk mengetahui kadar debu total di ruangan kerja yang

dilaksanakan oleh peneliti.
b. Perhitungan kadar debu total di udara dengan menggunakan rumus:

Dengan keterangan
C adalah kadar debu total (mg/l) atau (mg/m3)
W2 adalah berat filter contoh setelah pengambilan contoh (mg)
W3 adalah berat filter contoh sebelum pengambilan contoh (mg)
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B2 adalah berat filter blanko setelah pengambilan contoh (mg)
B3 adalah berat filter blanko sebelum pengambilan contoh (mg)
V adalah volume udara pada waktu pengambilan contoh
4.7. Alur Penelitian
a. Permohonan ijin penelitian kepada Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana / RS Sanglah Denpasar
b. Permohonan ijin penelitian kepada Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten
Badung, Bali.
c. Permohonan ijin dan peminjaman alat kepada Balai Latihan dan Kesehatan Kerja
Provinsi Bali
d. Permohonan ijin kepada Direktur Perusahaan X sebagai tempat dilaksanakan
penelitian.
e. Semua pekerja perusahaan X yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak
memenuhi kriteria eksklusi dimasukkan sebagai subjek penelitian
f. Sampel diberikan penjelasan lengkap mengenai prosedur dan tujuan penelitian
ini dan diminta kesediaannya untuk bekerja sama dengan menandatangani
informed concern.
g. Sampel menjalani wawanncara dan mengisi kuesioner dan pemeriksaan fisik.
h. Pengukuran debu terhirup dengan menggunakan alat personal dust sampler merk
SKC model 224-PCXR-8. Pengukuran dilakukan di lima titik selama 2 hari,
pengukuran debu dilakukan selama jam kerja ( satu jam terus menerus ) dan
diletakkan setinggi hidung para pekerja.
i. Pengambilan sampel darah darah dan dilakukan pengukuran jumlah CD4 dan
eosinofil serum di laboratorium Patologi Klinik RSUP Sanglah Denpasar.
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Alur penelitian digambarkan dalam skema sebagai berikut :
Pekerja pengergajian kayu

Kriteria inklusi
-

Pekerja industri pengolahan kayu CV. Mertanadi Badung, Bali

-

Umur 17-60 tahun dan telah bekerja minimal selama setahun

-

Bersedia mengikuti penelitian setelah menandatangani informed concent.





Wawancara/pengisian kuesioner
Pemeriksaan fisik,pengukuran TD,TB,dan BB
Pengukuran kadar debu kayu
Pemeriksaan CD4 dan eosinofil serum
Analisis data

4.8 Analisis Data
Setelah data terkumpul secara lengkap maka data- data akan dianalisis
dengan langkah- langkah sebagai berikut:
4.8.1 Analisis Deskriptif
Yaitu analisa yang dilakukan terhadap tiap variabel dan hasil penelitian pada
secara deskriptif, dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, mean, standar
deviasi nilai maksimun dan nilai minimum.
4.8.2 Uji Normalitas Data
Uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov- Smirnov,
dengan bila didapatkan nilai p> 0,05 , maka data berdistribusi normal.
4.8.3 Analsis Bivariat
Tujuan analisis bivariat dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan
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antara pajanan debu kayu dengan kadar CD4 dan eosinofil serum pada pekerja
perusahaan X, Badung, Bali. Untuk mencari kemaknaan variabel bebas dan terikat
perlu dilakukan analisis variabel tersebut, Analisis bivariat untuk melihat hubungan
antara kedua variabel dengan uji korelasi. Apabila data berdistribusi normal, maka
dilakukan uji korelasi dengan uji pearson. Tetapi bila data tidak berdistribusi normal,
maka dilakukan uji korelasi dengan uji Spearman’s
4.8.4 Analisis Multivariat
Untuk mengendalikan variabel perancu (umur, status gizi, kebiasaan
merokok, dan penggunaan APD) yang berhubungan dengan jumlah CD4 serum
pekerja perusahaan X, Badung, Bali yang dilakukan dengan cara analisis korelasi
berganda.
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BAB V
HASIL PENELITIAN

5.1 Karekteristik Subjek Penelitian
Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebesar 70 orang dengan proporsi
yang hampir sama antara laki- laki dan perempuan yaitu sebanyak 38 orang (54,3%)
dan perempuan 32 orang (45,7%). Subjek penelitian mempunyai umur rerata 40
tahun, lama bekerja rerata 15 tahun. Dari 70 sampel penelitian didapatkan 19 orang
(27,1%) mempunyai kebiasaan merokok dan rerata jumlah rokok 11,76 packyear.
Pada penelitian ini variabel yang diperiksa adalah jumlah pajanan debu kayu
kumulatif, CD4 serum, eosinofil serum, status gizi, usia, kebiasaan merokok dan
penggunaan alat pelindung diri (APD). Untuk mengetahui apakah data mempunyai
distribusi normal atau tidak kita gunakan uji Kolmogorov – Smirnov (KS). Uji
korelasi Pearson digunakan untuk uji korelatif distribusi

data normal dan uji

Spearman digunakan untuk uji korelatif distribusi data yang tidak normal.
Dari uji normalitas KS didapatkan sebaran data pajanan total debu, jumlah
CD4 serum, jumlah eosinofil serum, indek massa tubuh (IMT) dan jumlah rokok
pack peryear berdistribusi normal ( p > 0,05). Sedangkan umur, masa kerja, dan
lama merokok mempunyai distribusi tidak normal ( p < 0,05 ).
Sampel dikelompokkan berdasarkan tempat kerjanya yaitu penggergajian,
perakitan, pengamplasan dan administrasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini
adalah consequtive random sampling dengan perincian bagian pengergajian
sebanyak 16 sampel, perakitan sebanyak 19 sampel, penggamplasan 19 sampel,
administrasi sebanyak 16 sampel.
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Tabel 5.1 Karakteristik Subjek Penelitian
Variabel

Rerata ± SD

nilai p (uji KS)

Umur (tahun)

40,23 ± 6,90

p= 0,001

IMT (kg/m2)

22,10 ± 2,62

p= 0,200

Masa kerja (tahun)

5,91 ± 4,04

p= 0,000

Lama merokok (tahun)

9,00 ± 7,32

Jumlah rokok (batang/hari)

12,89 ± 5,08

Pack peryear

11,76 ± 5,56

p= 0,200

Pajanan debu total (mg/m3/tahun)

83,60 ± 43,92

p= 0,086

Jumlah CD4 serum (sel/µl)

803,93± 35,05

p= 0,152

Jumlah eosinofil serum (sel/µl)

0,343±0,037

p= 0,059

IMT= indek massa tubuh; SD= standar deviasi
Pada sampel penelitian ini sebagian besar laki-laki bekerja pada bagian
penggergajian dan perakitan, terutama pada bagian perakitan sebanyak 16 orang
(84,29%). Sedangkan pekerja perempuan bekerja pada bagian pengamplasan dan
administrasi, terutama bagian pengamplasan sebanyak 16 orang (84,2%).
Berdasarkan data indek massa tubuh (IMT) sebanyak 38 orang (60%) pekerja
mempunyai status gizi yang normal, sedangkan pekerja yang mempunyai status gizi
lebih sebanyak 26 orang (37,1%) dan hanya 6 orang (8,6%) yang memiliki status gizi
kurang yaitu sebanyak 1 orang pada bagian pengergajian, 3 orang pada bagian
perakitan, dan 2 orang pada bagian administrasi.
Jumlah perokok hampir sama pada bagian penggergajian, perakitan dan
administrasi yaitu sebesar 6 orang (37,5%), 7 orang (36,8%), dan 6 orang (37,5%).
Sedangkan pada bagian pengamplasan tidak ada pekerja yang merokok.
Pada sampel penelitian ini 47 orang (67,1%) selalu menggunakan APD pada
waktu bekerja. Tingkat penggunaan APD tertinggi terdapat pada bagian perakitan
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sebanyak 16 orang (84,2%), disusul bagian pengamplasan sebanyak 14 orang
(73,7%), dan bagian pengergajian sebanyak 11 orang (68,8%). Penggunaan APD
terendah terdapat pada bagian administrasi yaitu hanya sebanyak 6 orang (37,5%).
Kadar rerata kadar debu terhirup di Perusahaan X sebesar 0,019 mg/m3.Kadar debu
terhirup tertinggi terdapat pada bagian pengamplasan (0,029 mg/m3), diikuti bagian
perakitan (0,021 mg/m3), bagian pengergajian (0,013 mg/m3), dan terendah pada
bagian administrasi (0,011 mg/m3).
Data pajanan debu kayu total didapatkan dengan mengkalikan kadar debu
terhirup dengan lama hari kerja dalam setahun dan berapa tahun pekerja tersebut
bekerja. Rerata kadar debu kumulatif tertinggi pada bagian pengamplasan yaitu
sebesar 137,1 mg/m3/tahun. Bagian perakitan sebanyak 85,7 mg/m3/tahun, serta
bagian pengergajian sebanyak 57,3 mg/m3/tahun. Bagian administrasi mempunyai
rerata kadar debu kumulatif yang terendah yaitu sebesar 54,13 mg/m3/tahun.

5.2 Korelasi antara berbagai variabel penelitian
5.2.1 Korelasi antara Pajanan Debu Kayu Kumulatif dengan jumlah CD4
Serum
Dari uji normalitas pajanan debu kayu dengan jumlah CD4 ditemukan
berdistribusi

normal, maka dilakukan uji korelasi dengan tes Pearson. Pada

penelitian ini didapatkan nilai koefisien korelasi antara pajanan debu kayu kumulatif
dengan jumlah CD4 serum adalah r = 0,455 ; p= 0,000. Hal ini berarti terdapat
korelasi yang bermakna antara variabel pajanan debu kayu kumulatif dan jumlah
CD4 serum dengan kekuatan korelasi sedang, dimana semakin besar nilai pajanan
debu kayu semakin besar pula nilai jumlah CD4 serum.
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5.2.2 Korelasi antara Pajanan Debu Kayu Kumulatif dengan Jumlah Eosinofil
Serum
Uji normalitas pajanan debu kumulatif dan jumlah eosinofil serum didapatkan
berdistribusi tidak normal, maka dilakukan uji korelasi dengan tes Spearman. Pada
penelitian ini didapatkan nilai koefisien korelasi antara pajanan debu kumulatif
dengan jumlah eosinofil serum adalah r = - 0,38 ; p = 0,755. Hal ini berarti tidak
terdapat korelasi yang bermakna antara pajanan debu kumulatif dan jumlah eosinofil
serum.
5.2.3 Korelasi antara Jumlah CD4 dengan Jumlah Eosinofil Serum
Dari uji normalitas jumlah CD4 dan jumlah eosinofil serum didapatkan
berdistribusi normal, maka dilakukan uji korelasi dengan tes Pearson. Pada penelitian
ini didapatkan nilai koefisien korelasi antara status gizi dan kadar CD4 serum
adalah r = 0,01 ; p = 0,996. Hal ini berarti tidak terdapat korelasi yang bermakna
antara jumlah CD4 dan jumlah eosinofil serum.
5.2.4 Korelasi antara Umur dan Jumlah CD4 Serum
Dari uji normalitas umur dan jumlah CD4 serum ditemukan berdistribusi data
yang tidak normal, maka selanjutnya dilakukan uji korelasi dengan tes Spearman.
Pada penelitian ini didapatkan nilai koefisien korelasi antara umur dan jumlah CD4
serum adalah r = 0,273 ; p = 0,022. Hal ini berarti terdapat korelasi yang bermakna
antara variabel umur dan jumlah CD4 serum dengan kekuatan korelasi sedang,
dimana semakin besar nilai umur semakin besar jumlah CD4 serum.
5.2.5 Korelasi antara Lama Kerja dengan Jumlah CD4 Serum
Dari uji normalitas lama kerja dan kadar CD4 serum ditemukan distribusi
data yang

tidak normal, maka selanjutnya dilakukan uji korelasi dengan tes
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Spearman. Pada penelitian ini didapatkan nilai koefisien korelasi antara lama kerja
dan jumlah CD4 serum adalah r = 0,278; p = 0,020. Hal ini berarti terdapat korelasi
yang bermakna antara variabel lama kerja dan kadar CD4 serum dengan kekuatan
korelasi lemah, dimana semakin besar nilai lama kerja semakin besar pula jumlah
CD4 serum.
5.2.6 Korelasi antara Status Gizi (IMT) dengan Jumlah CD4 Serum
Dari uji normalitas status gizi (IMT) dan jumlah CD4 serum didapatkan
berdistribusi normal, maka dilakukan uji korelasi dengan tes Pearson. Pada penelitian
ini didapatkan nilai koefisien korelasi antara status gizi dan jumlah CD4 serum
adalah r = 0,152; p = 0,210, yang berarti tidak terdapat korelasi yang bermakna
antara status gizi dan jumlah CD4.
5.2.7 Korelasi antara lama Merokok dengan Jumlah CD4 Serum
Uji normalitas kebiasaan merokok dan jumlah CD4 serum didapatkan
berdistribusi normal, maka dilakukan uji korelasi dengan tes Pearson. Pada penelitian
ini didapatkan nilai koefisien korelasi antara lama merokok dengan jumlah CD4
serum adalah r = - 0,04; p = 0,98, yang berarti tidak terdapat korelasi yang bermakna
antara kebiasaan merokok dan jumlah CD4 serum.
5.2.8 Korelasi antara penggunaan APD dengan Jumlah CD4 Serum
Data penggunaan APD merupakan data ordinal dan jumlah CD4 serum
adalah data numerik, mempunyai distribusi tidak normal maka analisis uji korelasi
yang digunakan adalah tes Spearman. Pada penelitian ini didapat nilai koefisien
korelasi antara penggunaan APD dengan jumlah CD4 serum adalah r = 0,179; p =
0,138, yang berarti tidak terdapat korelasi yang bermakna antara penggunaan APD
dan jumlah CD4 serum.
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Tabel 5.2 Hasil Uji Korelasi Antar Berbagai Variabel Penelitian
Variabel

r

p

Pajanan debu komulatif vs CD4 serum

0,455

0,000*

Pajanan debu kayu komulatif vs eosinofil

-0,38

0,755

Jumlah CD4 vs eosinofil serum

0,01

0,966

Umur vs jumlah CD4 serum

0,273

0,022*

Lama Kerja vs jumlah CD4 serum

0,278

0,020*

IMT vs jumlah CD4 serum

0,152

0,210

Lama merokok vs jumlah CD4 serum

-0,04

0,987

Penggunaan APD vs jumlah CD4 serum

0,179

0,138

serum

*signifikan (p< 0,05)
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BAB VI
PEMBAHASAN

6.1 Karakteristik Subjek penelitian
Perusahan X di Badung memiliki pekerja 150 orang terdiri dari 4 bagian besar
yaitu bagian penggergajian, perakitan, pengamplasan dan administrasi. Penelitian ini
dilakukan pada ke empat bagian tersebut, penelitian ini mengikutsertakan 70 orang
sebagai subjek penelitian. Jumlah sampel laki-laki sebanyak 38 orang (54,3%) dan
perempuan sebanyak 32 orang (45,7%). Subjek penelitian mempunyai rentang usia
antara 28-63 tahun dan lama bekerja antara 8-30 tahun. Pada penelitian sebelumnya
pekerja pengolahan kayu berumur 20-40 tahun dan 75% pekerja berumur 30-40
tahun dan sebanyak 86% dilaporkan sudah bekerja selama 5-10 tahun (Khumaidah,
2009).
Status gizi mempengaruhi tingkat imunitas seseorang baik seluler maupun
humoral. Penelitian ini menunjukkan bahwa 54,3% subjek penelitian mempunyai
status gizi normal, 37,1% mempunyai status gizi lebih dan 8,6% mempunyai status
gizi kurang. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang
melaporkan bahwa 81,8% pekerja di bagian pengamplasan di industri pengolahan
kayu di Jepara memiliki status gizi baik (Khumaidah, 2009). Pada penelitian lain
didapatkan rerata IMT pekerja industri mebel di Jepara yaitu 23,2 kg/m2 dan 60%
pekerja memiliki status gizi baik (Triatmo, 2006).
Kebiasaan merokok dapat menyebabkan perubahan struktur jalan nafas kecil
dari inflamasi ringan sampai penyempitan dan obstruksi jalan nafas karena proses
inflamasi, hiperplasia sel goblet dan penumpukan sekret intraluminar (Antarudin,
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2000). Pada penelitian ini menunjukkan 27,1% subjek penelitian adalah perokok, dan
rerata jumlah rokok adalah 11,76 packyear. Proporsi ini lebih tinggi dari penelitian
sebelumnya yang didapatkan sebesar 11,4% pekerja yang merokok (Khumaidah,
2009) dan penelitian lain didapatkan sebesar 20% pekerja merokok (Triatmo, 2006).
Penggunaan

APD

pada

penelitian

ini

menunjukkan

67,1%

selalu

menggunakan APD pada waktu bekerja, hasil ini sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang melaporkan sebesar 76,4% selalu memakai APD waktu bekerja
(Khumaidah, 2009) dan penelitian lain yang juga melaporkan 86,4% selalu
menggunakan APD waktu bekerja (Triatmo, 2006).
6.2 Pajanan Debu Kayu
Nilai ambang batas (NAB) adalah standar di tempat kerja yang masih dapat
diterima tanpa mengakibatkan penyakit akibat kerja, waktu bekerja tidak melebihi 8
jam perhari atau 40 jam seminggu, NAB yang ditetapkan oleh Menteri tenaga Kerja
1997 adalah 1 mg/m3. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran kadar debu kayu
dengan menggunakan personal dust sampler yang diletakkan setinggi hidung dan
diukur selama 8 jam. Pada penelitian ini didapatkan kadar debu terhirup terbesar
pada pada bagian pengamplasan (0,029 mg/m3), hasil ini masih di bawah nilai
ambang batas. Bagian pengamplasan mempunyai kadar yang tertinggi hal ini
dikarenakan ukuran debu pada bagian pengamplasan mempunyai ukuran terkecil
dibandingkan bagian lainnya. Bagian pengamplasan memang paling banyak
menghasilkan debu ukuran kecil dan dapat masuk saluran nafas bawah, sadangkan
bagian administrasi yang bekerja dalam kantor relatif tidak terpajan dengan
lingkungan debu kayu (Yulaekah, 2007). Penelitian pada pekerja mebel di Jepara
menunjukkan kadar debu terhirup juga lebih rendah dari NAB dengan hasil sebagai
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berikut, di bagian sending I (13,845 µg/m3), sending II (11,97 µg/m3), bagian mill II
(12,64 µg/m3) dan bagian final finishing (11,316 µg/m3) (Triatmo, 2006).
Kayu keras dan kayu lunak memiliki perbedaan karakteristik bahan yang
terkandung di dalamnya. Semua komponen bahan tersebut mampu menimbulkan
reaksi di dalam tubuh. Pada perusahaan ini sebagian besar menggunakan kayu keras
(kayu Merbau dan Bangkirai). Secara umum jenis kayu keras lebih berpotensi
menimbulkan kelainan irreversibel pada paru berupa fibrosis paru dibandingkan kayu
lunak, hal ini disebabkan karena ukuran serat lebih pendek, tipe sel bervariasi,
komposisi kayu (selulosa, polipse, lignin dan komponen ekstrak) dan non yang tinggi
(IARC, 1995).
6.3 Korelasi antar berbagai variabel penelitian
6.3.1 Korelasi antara Pajanan Debu Kayu kumulatif dan jumlah CD4 Serum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas
pajanan debu kayu dan variabel tergantung jumlah CD4 serum, pada penelitian ini
didapatkan r= 0,455 dan p= 0,000. Hal ini berarti terdapat korelasi yang bermakna
antara variabel pajanan debu kayu kumulatif dengan jumlah CD4 serum dan semakin
besar nilai pajanan debu kayu kumulatif semakin besar pula nilai jumlah CD4 serum.
Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian secara teori dimana, partikel –
partikel debu dengan ukuran kurang 10 mikron dapat mengendap pada saluran
pernapasan daerah bronki dan alveoli (Wardhana, 2001). Partikel debu dengan
ukuran tersebut dapat menembus APD (masker), mekanisme tubuh di hidung akan
dikeluarkan oleh sistem mukosilier, bila debu sudah berada di alveoli akan memicu
terjadinya pengikatan oleh makrofag yang akan mengeluarkan partikel secara
fagositosis kemudian mempresentasikan antigennya kepada sel T yang bersirkulasi
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disebut dengan Antigen Presenting Cells (APC). Proses ini yang pertama kali muncul
pada proses terbentuknya imunitas didapat. Presentasi antigen oleh APC akan
mengaktivasi sel T menjadi sel T efektor selanjutnya juga sel B menjadi sel plasma
yang menghasilkan antibodi. Imunitas didapat jauh lebih spesifik, memiliki memori
dan lebih kuat. Sel T efektor ada dalam dua bentuk yaitu sel T CD4 dan sel TCD8,
dimana sel T CD4 dikelompokan lagi menjadi sel Th1 dan sel Th2. Aktivitas sel T
efektor diperantari oleh sitokin yang diproduksinya. Sitokin adalah protein dengan
berat molekul kecil 8-40 kDa yang meregulasi respon penjamu terhadap infeksi,
inflamasi, trauma dan benda asing. Sitokin yang utama dalam respon imun antara
lain IL-1, IL-6 dan TNF-α yang dihasilkan makrofag, IFNγ yang dihasilkan Th1 dan
TGFβ yang dihasilkan Th2. Sel Th1 memproduksi sitokin IFNγ, membantu
makrofag dalam menghancurkan benda asing sedangkan sel Th2 memproduksi IL-4,
IL5 dan TGFβ yang membantu sel plasma dalam memproduksi antibodi (Janeway,
1997).
Hasil penelitian kami juga memiliki kesesuaian dengan penelitian
sebelumnya yaitu didapatkan adanya hubungan paparan debu kayu pinus pada orang
sehat dengan CD4 yang dibuktikan dengan peningkatan produksi sitokin CD4-Th2
utamanya IL-4, IL-5, dan IL-13 (Gripenback et al., 2005).
6.3.2 Korelasi antara Pajanan Debu Kayu kumulatif dan Jumlah Eosinofil
Serum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas
pajanan debu kayu dan variabel tergantung jumlah eosinofil serum, pada penelitian
ini didapatkan r = - 0,52 dan p= 0,670. Hal ini berarti tidak terdapat korelasi yang
bermakna antara variabel pajanan debu kayu komulatif dengan kadar eosinofil
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serum.
Tidak ditemukannya korelasi antara kadar pajanan total dengan jumlah
eosinofil berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, hasil penelitian ini dapat
mendukung studi sebelumnya bahwa inflamasi eosinofilik dengan deteksi IgE
spesifik ditemukan pada sebagian kecil pekerja yang terpapar debu kayu (Sastre et
al.,2003; Chan- Yeung dan Malo, 1994). Kedua, terdapat mekanisme non eosinofilik
yang dapat menyebabkan hiperresponsiviti jalan nafas dalam hal ini kemungkinan
akibat lipopolisakarida (LPS) sebagai produk bakteri yang terdapat pada kayu yang
dapat meningkatkan bermacam sitokin proinflamasi seperti IL-8, IL-1β, dan tumor
necrosis factor-α (TNF-α) disertai pengerahan netrofil (Gripenback et al.,2005;
Fransman et al.,2003; Douwes et al., 2003). Gambaran patofisiologi umum dari
mekanisme non eosinofilik tersebut berupa influks netrofil yang melibatkan yang
melibatkan IL-8 dan aktivasi netrofil lebih lanjut merupakan stimulus kuat untuk
meningkatkan hiperresponsiviti saluran nafas. Walaupun stimulus yang memicu
respons tersebut beragam (LPS, ozone, beragam partikel diudara, infeksi virus),
namun gambaran umumnya konsisten dengan mekanisme imun alami (innate)
dibanding respon imun yang dimediasi IgE (Douwes et al., 2003). Ketiga, adanya
efek farmakologis secara langsung dari bahan LMW pada saluran nafas yang dapat
merangsang pelepasan substansi P yang menyebabkan kontraksi otot polos dan
peningkatan permeabilitas vaskuler dinding saluran nafas (Looney et al., 2004;
Aronica, 2005).
6.3.3 Korelasi antara jumlah CD4 dan Eosinofil Serum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel
tergantung jumlah CD4 dan jumlah eosinofil serum, pada penelitian ini didapatkan r
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= 0,01 dan p= 0,996. Hal ini berarti tidak terdapat korelasi yang bermakna antara
jumlah CD4 dengan eosinofil serum.
Hasil penelitian ini setidaknya memberikan gambaran bahwa pada jenis kayu
LMW yang dipakai pada perusahaan ini yaitu bangkirai dan merbau, tidak ada
korelasi yang bermakna secara statistik untuk mendukung adanya regulasi eosinofilia
akibat aktivasi sel mast dan T-helper tipe 2 CD4+ (Th2), yang secara teori
merupakan mediator kunci pada respons fase dini dan lanjut dengan peranan sebagai
orkestra inflamasi saluran nafas dengan mengeluarkan sitokin antara lain IL-3, IL-4,
IL-5, IL-13, dan GM-CSF. IL-3, IL-5, dan GM-CSF ini yang berperan pada
maturasi, aktivasi serta memperpanjang ketahanan hidup eosinofil. (De Monchy et
al., 1985; Rothenberg, 1998).
Hasil ini juga memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian sebelumnya
yang mendapatkan bukan eosinofil yang meningkat pada paparan dengan LMW
melainkan peningkatan jumlah netrofil. Mekanisme dan implikasi klinis inflamasi
netrofilik tersebut belum sepenuhnya dimengerti. Penelitian lain malah mendapatkan
peningkatan jumlah netrofil maupun eosinofil pada sputum setelah reaksi asma yang
timbul akibat bahan LMW dan HMW (Di Franco, 1998; Lemiere, 2001).
6.3.4 Korelasi antara umur dan kadar CD4 serum
Hubungan antara umur dan kadar CD4 serum didapatkan distribusi data yang
normal, dan setelah dilakukan uji korelasi dengan tes Pearson didapatkan r= 0,273
dan p= 0,022 yang berarti mempunyai kekuatan korelasi lemah dan terdapat korelasi
yang bermakna antara variabel umur dengan jumlah CD4.
Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian secara teori dengan studi
longitudinal pada orang sehat yang memperlihatkan bahwa jumlah total limfosit di
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darah tepi tidak berubah bermakna dengan proses penuaan, namun proses penuaan
(bertambahnya umur) memperlihatkan penurunan jumlah absolut dan proporsi relatif
sel T yang beredar. Secara bermakna terdapat penurunan jenis supressor/ sitotoksik
(CD8, LEU2A). Jumlah sel CD8 yang menurun pada usia lanjut dengan disertai
meningkatnya sel CD4. Akibat pergeseran perbandingan jumlah populasi limfosit sel
CD4 dan CD8 tersebut, maka menyebabkan perubahan kualitas respon imun
(Soeharyo H, 2009)
6.3.5 Korelasi antara lama kerja dan jumlah CD4 serum
Pada penelitian ini didapatkan nilai koefisien korelasi antara lama kerja dan
jumlah CD4 serum adalah r = 0,278 ; p = 0,020 yang berarti terdapat korelasi yang
bermakna antara variabel lama kerja dengan kadar CD4 serum.
Hasil penelitian ini memang menegaskan bahwa lama pajanan dalam hal ini
digambarkan oleh lama kerja, memang merupakan faktor penting dalam penyakit
paru akibat kerja dalam hal ini asma kerja. Penyakit paru akibat kerja merupakan
penyakit yang ditimbulkan oleh pajanan berulang terhadap berbagai substansi yang
mengiritasi atau toksik yang dapat menimbulkan penyakit pernapasan akut maupun
kronik. Akibat pajanan debu kayu pada sistem pernapasan dapat terjadi penurunan
kapasitas paru-paru dan reaksi alergi di paru-paru. Proses inflamasi yang terus
menerus terjadi dalam waktu yang lama, akan menyebabkan peningkatan jumlah
CD4 serum (Ladou, 1990 ; Friedman et al., 1998).
6.3.6 Korelasi antara status gisi (IMT) dan jumlah CD4 serum
Hasil dari penelitian ini didapatkan r = 0,152 dan p = 0,210 yang berarti
tidak terdapat korelasi yang bermakna antara status gizi (IMT) dan jumlah CD4
serum.
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Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian lain.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Herlita (2013) mendapatkan IMT tidak memiliki
hubungan yang signifikan dengan penurunan kapasitas paru (p= 0,688). Penelitian ini
juga sejalan dengan hasil penelitian pada pekerja mebel PT. Alis Jaya Ciptatama
di mana status gizi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
gangguan fungsi paru (Triatmo, 2006). Pada penelitian ini rerata BMI sebesar 22,10
kg/m2 yang menunjukkan status gizi pekerja adalah baik.
Status gizi yang buruk akan menyebabkan daya tahan tubuh seseorang
menurun, sehingga seseorang akan mudah terinfeksi oleh mikroba, mudah terserang
infeksi dan berkurangnya kemampuan tubuh untuk melakukan detoksifikasi terhadap
benda asing seperti debu kayu yang masuk ke dalam tubuh (Budiono, 2002). Secara
teori pada malnutrisi dapat terjadi penurunan jumlah CD4 sampai 50% (Karnen GB,
2014).
6.3.7 Korelasi antara merokok dan jumlah CD4 serum
Pada penelitian ini didapatkan r = -0,04 dan p = 0,987 yang berarti tidak
terdapat korelasi yang bermakna antara kebiasaan merokok dan jumlah CD4 serum.
Hasil penelitian ini berbeda dengan teori bahwa pada populasi perokok
secara umum, terjadi efek imunosupresi dengan terjadi penghambatan influks ke
saluran nafas dari CD4, makrofag, dan eosinofil, sehingga jumlah CD4 serum
seharusnya meningkat, hal ini dibuktikan dengan studi yang membandingkan
populasi asma yang tidak merokok dan yang merokok, mendapatkan hasil bahwa
pada pasien asma yang merokok tidak ditemukan peningkatan CD4 pada subepitelial
bronchial cryosection (Sjaheim et al.,2006).

57

6.3.8 Korelasi antara pemakaian APD dan jumlah CD4 serum
Pada penelitian ini didapatkan nilai koefisien korelasi antara penggunaan
APD dan jumlah CD4 serum adalah r= 0,179 dan p= 0,138, yang berarti tidak
terdapat korelasi yang bermakna antara penggunaan APD dan kadar CD4 serum.
Secara teori ada korelasi antara penggunaan APD dengan kadar CD4 serum
dalam hal peran APD untuk mengurangi kadar debu yang terhirup. Pada partikel
debu yang dapat menembus APD, akan dikeluarkan oleh sistem mukosilier di
hidung, bila debu sudah berada di alveoli akan memicu terjadinya pengikatan oleh
makrofag yang akan mengeluarkan partikel secara fagositosis. Makrofag melepaskan
sitokin dan kemokin seperti IL-8, IL-6, IL-10, TNFα, LTB4 dan oksigen reaktif
yang menarik dan mengaktifkan berbagai sel inflamasi dan beberapa protease MMPs
seperti MMP-2, MMP-9, MMP-12 dan MMP-19. Makrofag juga akan mengaktifkan
Limfosit CD8 untuk melepaskan enzim yang bersifat destruktif seperti perforin dan
granzym B yang mampu menginduksi apoptosis sel epitel alveoli dan CD4 yang
menginduksi terjadinya respon imunologi pada jaringan paru (Struard, 1984;
Mannino et al., 2006).
6.4 Kelemahan penelitian
Berdasar observasi peneliti, beberapa bagian seperti penggergajian dan
perakitan tidak ditutupi oleh dinding yang mengelilingi bagian produksi sehingga
memungkinkan perubahan arah angin yang membawa debu yang berterbangan
sehingga tidak tertangkap oleh alat Personal Dust sampler. Adanya pengaruh cara
debu itu dihasilkan, kelembaban udara, kecepatan angin dan faktor-faktor fisika lain
yang tidak diperhitungkan pada penelitian ini, hal ini mungkin dapat mempengaruhi
rendahnya kadar pajanan debu kayu (Lange, 2008).
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Kelemahan lain penelitian ini adalah pemeriksaan jumlah eosinofil yang ideal
adalah eosinofil yang berasal dari saluran nafas (sputum) yang lebih menggambarkan
proses inflamasi pada saluran nafas. Inhalasi alergen akan mengawali suatu proses
kaskade, dengan efek stimulasi pada sumsum tulang untuk memproduksi dan
melepaskan sel inflamasi (eosinofil), dikuti pergeseran sel inflamsi tersebut dari
sumsum tulang melalui sirkulasi darah menuju ke saluran nafas. Dalam hal ini, IL-5
dan eotaxin berperan penting pada tahap akhir maturasi dan pelepasan eosinofil ke
sirkulasi. Waktu yang dibutuhkan suatu mielosit eosinofil sejak mitosis akhir sampai
ke sirkulasi darah sebagai eosinofil yang matur (emergence time ) adalah sekitar 2,5
hari (Giembycz dan Lindsay, 1999).
Hal lain yang juga dapat menjadi kelemahan penelitian adalah sistem skrining
pada pasien HIV yang hanya berdasarkan wawancara dan pemeriksaan fisik tentu
bukan prosedur yang ideal, mengingat angka kejadian kasus baru infeksi HIV yang
dirawat di RS Sanglah Denpasar rerata 100 kasus baru/tahun, dan limfosit CD4
merupakan target utama infeksi virus HIV karena mempunyai afinitas terhadap
molekul permukaan CD4 dan tentu akan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah
CD4 serum (Parwati,2010).
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BAB VII
SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan
Dari data hasil penelitian pada perusahaan X, Badung ini dapat diambil
simpulan:
1. Terdapat korelasi yang bermakna antara pajanan debu kayu dengan
jumlah CD4 serum pada pekerja industri pengolahan kayu
perusahaan X, Badung Bali.
2. Tidak terdapat korelasi yang bermakna antara pajanan debu kayu
dengan jumlah eosinofil serum pada pekerja industri pengolahan
kayu perusahaan X, Badung Bali.
3. Tidak terdapat korelasi yang bermakna antara jumlah CD4 dengan
jumlah eosinofil serum pada pekerja industri pengolahan kayu
perusahaan X, Badung Bali.

7.2 Saran
1. Menurunkan pajanan debu kayu terhadap pekerja seperti modifikasi aspek
ergonomi, penggunaan APD yang terstandar serta dipakai secara benar dan
program berhenti merokok tetap penting untuk dilakukan oleh perusahaan.
2. Perlu adanya pengukuran debu secara berkala pada perusahaan oleh Balai
Hiperkes.
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Lampiran 1.
INFORMASI PASIEN DAN FORMULIR PERSETUJUAN
Kami mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam penelitian ilmiah
yang dilaksanakan oleh dr. Hendrata, dokter residen Penyakit Dalam FK
Unud/RSUP Sanglah Denpasar
Secara keseluruhan sebanyak 70 orang, termasuk anda, akan berperan serta.
Bacalah informasi ini sebelum Bapak/Ibu/Saudara/i memutuskan apakah anda akan
turut berpartisipasi atau tidak. Janganlah ragu-ragu untuk bertanya bila ada hal-hal
yang belum dimengerti.
Penelitian ilmiah ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara
kadar dan lama pajanan debu kayu dengan asma kerja pada pekerja industri
pengolahan kayu di perusahaan tempat Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja.
Bila

Bapak/Ibu/Saudara/i

ikut

serta

dalam

penelitian

ini,

maka

Bapak/Ibu/Saudara/i akan menjalani wawancara, pemeriksaan fisik singkat, serta
pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan sekitar 5 cc darah dan prosedur ini
akan menimbulkan sedikit rasa sakit pada tempat pengambilan.
Keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam penelitian ini adalah sukarela. Hal
ini tidak mempengaruhi hubungan dengan dokter, di mana Bapak/ Ibu/Saudara/i akan
mendapatkan pelayanan yang sama baiknya.
Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan disimpan di komputer
tanpa nama Bapak/Ibu/Saudara/i. Hanya dokter yang mengetahui data-data yang
berhubungan

dengan

Bapak/Ibu/Saudara/i.

Hasil

penelitian

mungkin

akan

dipublikasikan di majalah kesehatan tanpa ada identitas Bapak/ Ibu/Saudara/i.
Peneliti dan/atau petugas yang ditunjuk dari lembaga pemerintahan dan/atau
karyawan perusahaan tanpa melanggar kerahasiaannya akan menjaga riwayat
kesehatan Bapak/Ibu/Saudara/i.
66

Penelitian ini hanya dapat dilaksanakan dengan seijin Bapak/Ibu/Saudara/i
dan bahwa dengan menandatangani informasi pasien ini, Bapak/Ibu/Saudara/i telah
mengerti dan memberi ijin tersebut. Selama penelitian berlangsung, saudara tidak
dikenakan biaya dan bila terjadi efek samping pada lokasi suntikan tempat
pengambilan bahan penelitian, hal tersebut menjadi tanggung jawab peneliti. Apabila
timbul pertanyaan mengenai penelitian, harap menghubungi dr. Hendrata dengan no
telp 085230016396.
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Lampiran 2.
FORMULIR PERSETUJUAN TERTULIS

Saya, (nama, huruf cetak) ........................................................................................
Telah membaca keterangan terlampir, dan telah berdiskusi mengenai penelitian ini
dengan dr. (nama, huruf cetak) ...................................................... dan mengerti halhal yang menyangkut penelitian ini.

Pasien

Saya bersedia untuk ikut serta dalam penelitian

Badung, ..........................

....................................

tanggal

PENELITI

tandatangan

Saya telah menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini
kepada pasien dengan nama tersebut di atas.

Badung, ..........................
tanggal
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....................................
tandatangan

Lampiran 3.
KUISIONER: KORELASI ANTARA PAJANAN DEBU KAYU
DAN JUMLAH CD4 DAN EOSINOFIL SERUM PADA PEKERJA INDUSTRI
PENGOLAHAN KAYU
Identitas Pasien
Nomor penelitian

: _________________________________

Nama

: _________________________________

Tangggal Lahir/ Umur

: _________________________________

Alamat / Telp

: _________________________________

Berat Badan ( KG )

: _________________________________

Tinggi Badan ( Cm)

: _________________________________

Tingkat Penidikan

:

Tidak Sekolah

:

Tidak Tamat SD

:

Tamat SD

:

Tamat SLTP

:

Tamat SLTA

:

Tamat D3/ PT

:

Lama Bekerja

:

1- 5 tahun

:

5 – 10 Tahun

:

Lebih dari 10 tahun

:

Merokok

:

ya / tidak
jika ya : berapa lama : .......

Kurang 1 pak ( 12 batang perhari)
1 pak perhari ( 12 batang perhari )
1 sampai 2 pak perhari ( 12 – 24 batang perhari )
lebih 2 pak perhari ( > 24 batang perhari )
Riwayat alergi

:

ya / tidak

Asma

:

ya / tidak

Alergi makanan

: ya / tidak
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Alergi lainnya

: ya / tidak

Tuberkulosis ( pengobatan OAT)

: ya / tidak

Diabetes Millitus ( pengobatan OAD/insulin)

: ya /tidak

Penyakit Immunodefisiensi (HIV, pengobatan ARV) : ya / tidak
Riwayat pemakaian kortikosteroid/Imunosupressan lain : ya/tidak
Penyakit lainnya : .................
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