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ABSTRAK 

 Debu ambien pada lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan. Sumber debu 

Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Kota Padang berasal dari industri, gudang-

gudang dan jalan yang banyak dilintasi oleh kendaraan,.Industi dan gudang yang ada antara 

lain industri semen dan batu bara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi kadar 

debu di lingkungan dan keluhan subjektif pernafasan yang dirasakan masyarakat di sekitar 

Pelabuhan teluk Bayur Kelurahna Teluk Bayur. 

 

 Penelitian ini bersifat survei analitik. Sampel penelitian ini adalah debu dan 56 

masyarakat di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Kota Padang. Sampel 

diambil secara total sampling. Data primer diperoleh dari pengukuran di lapangan dan 

dengan melakukan wawancara dengan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari Puskesmas 

Rawang, Kantor Lurah Teluk Bayur dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Teluk Bayur Padang. 

Analisis data menggunakan uji Chi-square. 

  

Dari hasil pengukuran didapatkan kadar debu di pemukiman berkisar antara 133,37 

µg/Nm
3 

- 266,67 µg/Nm
3
, sedangkan kadar debu rata-rata sebesar 206,95 µg/m

3
. Pengukuran pada 

titik 1 didapatkan hasil pengukuran kadar debu 166,68 µg/m
3
 ini tidak melebihi persyaratan yang 

ditetapkan PP RI No. 41 tahun 1999, sedangkan pada titik 2 didapatkan hasil kadar debu 247,22 

µg/m
3
 ini melebihi persyaratan yang ditetapkan PP RI No. 41 tahun 1999. Keluhan subjektif 

pernafasan yang dirasakan berupa batuk, batuk dahak/lendir, bersin, dan sesak nafas. 

 

Lebih dari separoh masyarakat yang tinggal di RT 01 dan RT 02  Kelurahan Teluk Bayur 

merasakan keluhan subjektif pernafasan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat 

agar menanam pohon-pohon besar disekitar rumah untuk mengurangi debu terhadap yang ada 

disekitar rumah karena debu dapat membahayakan kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia saat ini giat-giatnya membangun. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan 

kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu dari kegiatan pembangunan adalah 

pembangunan dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif 

dan ekonomis.1 

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup. Sehingga 

udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana 

dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk 

mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran 

udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.2   

Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lainnya 

kedalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ketingkat tertentu yang 

menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan manusia. 3 

Partikel yang berterbangan di udara akan menempel dimana saja di sekitar lingkungan, yang 

paling berbahaya ialah yang terhisap oleh paru paru. Setiap menit manusia menghirup udara antara 

15-17 kali. Setiap menghirup udara di kota besar akan terhisap pula sekitar 60.000 partikel kedalam 

paru paru, di luar kota mungkin separuhnya. 4 

Secara umum partikel yang mencemari udara dapat merusak lingkungan, tanaman, hewan dan 

manusia. Partikel-partikel tersebut sangat merugikan kesehatan manusia. Pada umumnya udara 



yang telah tercemari oleh partikel dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada saluran 

pernapasan.3 

Bahan pencemaran udara yang dihasilkan oleh proses industri dan kendaraan bermotor salah 

satunya adalah partikel debu. Apabila terjadi peningkatan kadar partikel debu di udara ambien yang 

melebihi nilai baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan, maka dapat menyebabkan terjadinya 

gangguan kesehatan seperti penyakit ISPA.5 

 Sesuai dengan penjelasan di atas, untuk mencapai hidup sehat banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi. Menurut Hendrik L. Blum ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat 

kesehatan yaitu : faktor lingkungan, prilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Diantara  keempat 

faktor diatas, yang paling mempengaruhi adalah faktor lingkungan.6 Salah satu faktor lingkungan 

yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia adalah efek nengatif yang ditimbulkan dari aktifitas 

industri dan sarana transportasi, seperti : bising, debu, dan bau. Faktor risiko lingkungan yang dapat 

menimbulkan kejadian penyakit salah satunya adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh debu 

dan partikel lainnya.3 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya 

kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang 

dirasakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.1 

Kota Padang merupakan kota yang terletak di pinggir Barat Sumatera merupakan pusat 

perekonomian, pendidikan, pelabuhan dan pariwisata. Kota dengan luas wilayah sekitar 1.414,89 

Km2 merupakan perpaduan antara wilayah pantai, daerah aliran sungai, dataran, perbukitan dan 

pegunungan. Selain itu Kota Padang juga memiliki beberapa industri. Keberadaan industri ini disatu 

sisi memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi yaitu dapat meningkatkan 

pendapatan daerah khususnya Kota Padang. Disamping itu juga dapat mengurangi pengangguran 



dengan terciptanya lapangan kerja, namun disisi lain mempunyai dapak negatif terhadap masyarakat 

Kota Padang yang tinggal di sekitar industri. 

Kota Padang mempunyai beberapa kecamatan, dan tiap kecamatan mempunyai beberapa 

kelurahan. Salah satunya Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan. Kelurahan Teluk Bayur 

Kecamatan Padang Selatan merupakan salah satu pemukiman masyarakat yang letaknya dekat 

dengan industri-industri dan gudang-gudang tempat penyimpanan hasil industri seperti semen dan 

batu bara, yang mana aktifitas industrinya cukup tinggi di pelabuhan Teluk Bayur. Kelurahan Teluk 

Bayur mempunyai beberapa RW. Yaitu RW I, II, dan III pada penelitian ini penulis memilih RW II 

sebagai tempat lokasi penelitian, karena RW II sangat berpotensi terhadap pencemaran udara akibat 

keberadaannya dekat dengan industri semen dan batu bara. RW II memiliki 4 RT, yaitu RT 01 ,02, 03, 

04 dipilih RT 01 dan RT 02 sebagai lokasi penelitian. Penulis memilih RT 01 dan RT 02 karena kedua 

RT ini dekat dengan industri-industri, gudang penyimpanan hasil industri. Selain itu RT 01 dan 02 

juga terletak di sekitar jalan lintas pengangkutan barang yang daerahnya memiliki kepadatan lalu 

lintas yang cukup padat yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang 

tinggal di RW II khususnya RT 01 dan RT 02. 

Menurut data dari Puskesmas Rawang pada bulan Februari tahun 2014, penyakit ISPA barada 

pada peringkat teratas penyakit terbanyak di Puskesmas Rawang. Dengan kasus ISPA sebanyak 99 

kasus yang di alami oleh pria dan 116 kasus di alami oleh wanita, dari berbagai golongan umur. 

Hasil dari pengambilan data di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, maka berdasarkan 

laporan tahunan 2012 tersebut terdapat kualitas lingkungan udara ambien, diantaranya adalah 

didepan Kantor ADPEL Teluk bayur Padang 105,00 µg/Nm3, didepan Kantor Pelindo Teluk Bayur 

Padang 91,00 µg/Nm3, didepan Kantor Lurah Teluk Bayur Padang 103,00 µg/Nm3 dan Terminal 

Penumpang Nan Tonggga Teluk Bayur Padang 103,00 µg/Nm3. Arah mata angin menunjukkan dari 

barat ke timur. Waktu pengambilan sampling dilakukan pada pagi hari. Pengambilan dan 

pemerikasaan sampel pencemaran udara dilakukan pada 4 (empat) titik dimana kadar debu pada 



masing-masing titik tersebut berada diatas baku mutu = 90 µg/Nm3 untuk waktu pengukuran satu 

tahun. 

 Hasil wawancara kepada masyarakat yang berada di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur. 10 orang 

yang diwawancara terdapat 8 orang yang mengeluh dan 2 orang tidak mengeluh. Ternyata banyak 

masyarakat yang mengeluh dengan kondisi yang berdebu. Begitu juga dengan debu yang menempel 

pada kaca dan lantai rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar jalan tersebut. Berbagai gangguan 

yang dirasakan masyarakat berupa gatal-gatal pada kulit dan hidung. Batuk-batuk dan gangguan 

pernafasan serta penglihatan akibat debu. 

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Hubungan Kadar 

Debu Ambien Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan Yang Dirasakan Masyarakat Sekitar Pelabuhan 

Teluk Bayur Padang Tahun 2014. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah berapa kadar debu ambien di 

daerah pemukiman masyarakat sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur dan 

hubungannya dengan keluhan subjektif pernafasan pada masyarakat sekitar Pelabuhan Teluk Bayur 

Kelurahan Teluk Bayur ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui berapa kadar debu ambien di lingkungan masyarakat dan keluhan subjektif 

pernafasan yang dirasakan masyarakat sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur 

Padang. 



2. Tujuan Khusus 

a.   Diketahui kadar debu ambien pemukiman di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan 

Teluk Bayur. 

  

b. Diketahui distribusi frekuensi keluhan subjektif pernafasan masyarakat di sekitar 

Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Padang yang berkaitan dengan keluhan 

gangguan saluran pernafasan. 

c. Diketahui distribusi frekuensi umur pada masyarakat di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur 

Kelurahan Teluk Bayur Padang. 

d. Diketahui distribusi frekuensi riwayat pekerjaan pada masyarakat di sekitar Pelabuhan 

Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Padang. 

e. Diketahui distribusi frekuensi kebiasaan merokok pada masyarakat di sekitar Pelabuhan 

Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Padang. 

f. Diketahui hubungan kadar debu ambien dengan keluhan subjektif pernafasan masyarakat 

di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Padang. 

g. Diketahui hubungan umur dengan keluhan subjektif pernafasan masyarakat  di sekitar 

Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Padang. 

h. Diketahui hubungan riwayat pekerjaan dengan keluhan subjektif pernafasan di sekitar 

Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Padang. 

i. Diketahui hubungan kebiasaan merokok dengan keluhan subjektif pernafasan di sekitar 

Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Padang. 

 

 

 

 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai informasi atau pengetahuan bagi masyarakat sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Padang 

tentang bahaya debu yang berasal dari sekitar pemukiman masyarakat Kelurahan Teluk Bayur. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dalam melakukan 

intervensi, monitoring dalam pencegahan pada masyarakat dan lingkungan. 

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mengambil topik yang sama. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat keterbatasannya waktu penelitian, tenaga dan biaya serta kemampuan penulis 

maka dari itu penelitian ini dibatasi dengan mengukur kadar debu ambien di lingkungan masyarakat 

dengan keluhan subjektif pernafasan yang dirasakan masyarakat sekitar Pelabuhan Teluk Bayur. 

Penelitian ini dilakukan pada RT 01 sebanyak 26 KK dan RT 02 sebanyak 30 KK Kelurahan Teluk Bayur 

Padang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran udara merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. 

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

pencemaran lingkungan didefenisikan sebagai masuknya atau diamsukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditatapkan.7 

 

B.  Pencemaran Udara 

1. Pengertian Pencemaran Udara 

Defenisi pencemaran udara menurut PP No. 41 Tahun 1999 adalah masuk atau dimasukkanya 

zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, suhingga mutu udara 

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi 

fungsinya.2 

Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lainnya 

kedalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ketingkat tertentu yang 

menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan manusia.3 

2. Sumber-sumber Penecemaran Udara 

PP No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sumber pencemaran udara didefenisikan sebagai 

setiap usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan 

udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.2 



Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara 

yaitu sumber yang bergerak (umumnya kendaraan bermotor) dan sumber yang tidak bergerak 

(umumnya kegiatan industri). 

 Sumber pencemaran udara dapat merupakan kegiatan yang bersifat alami (natural) dan 

kegiatan antropogenik. Contoh sumber alami adalah akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan, 

dekomposisi biotik, debu, spora tumbuhan dan lain sebagainya. Pencemaran udara akibat akitfitas 

manusia (antropogenik) secara kuanititatif sering lebih besar. Untuk kategori ini sumber-sumber 

pencemaran dibagi dalam pencemaran akibat aktivitas transportasi, industri, dari persampahan baik 

akibat dekomposisi ataupun pembakaran dan rumah tangga. 8 

Dalam surat keputusan Mentetri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

NO.2/MENKLH/1998 Bab I Pasal I disebutkan bahwa sumber pencemaran didefenisikan sebagai tiap 

kegiatan yang membuang atau mengeluarkan zat atau bahan pencemar yang dapat berbentuk cair, 

gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan.9 

 Beberapa kegiatan manusia yang dapat menghasilkan  bahan-bahan pencemar antara lain :8 

a. Pembakaran seperti pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, 

industri dan kendaraan bermotor, bahan pencemar yang dihasilkan adalah asap , debu, 

grit (pasir halus) dan gas karbon dioksida dan nitrogen oksida. 

b. Proses peleburan seperti peleburan baja, pembuatan soda, semen keramik, aspal, bahan 

pencemar yang dihasilkan adalah debu, uap dan gas. 

c. Pertambangan, penggalian tambang mineral dan logam, bahan pencemar yang dihasilkan 

terutama debu. 

d. Proses pengolahan dan pemanasan seperti pengolahan makanan, daging, ikan, bahan 

pencemar yang dihasilkan terutama dan asap. 



e. Pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga, bahan 

pencemarannya adalah Hidrogen disulfide (H2S) yang menimbulkan bau busuk. 

f. Proses kimia seperti proses fertilisasi, proses pemurnian minyak bumi, proses pemurnian 

mineral pembuatan kertas, bahan pencemaran yang dihasilkan adalah debu, uap dan gas. 

g. Proses pembangunan, seperti pembangunan gedung-gedung, jalan dan kegiatan-kegiatan 

semacamnya, bahan pencemar yang dihasilkan ialah asap dan debu. 

h. Proses atom dan nuklir, bahan-bahan pencemarannya adalah gas dan debu radioaktif 

3. Penyebab Pencemaran Udara 

Semakin berkembang pembangunan disuatu daerah, maka semakin tinggi tingkat pencemaran 

di daerah tersebut. 

Penyebab pencemaran udara ada dua macam yaitu : 10 

1) Faktor Internal (secara alamiah) 

 Udara dapat tercemar akibat kejadian-kejadian alam yang kadang-kadang tidak diduga 

sebelumnya, contoh : 

a. Debu yang beterbangan akibat tiupan angin 

b. Debu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkanik 

c. Prose pembusukan sampah organik 

2) Faktor eksternal (akibat kegiatan manusia) 

  Kegiatan manusia dapat merubah lingkungan hidup dan hal ini disebabkan oleh 

perkembangan budaya yang pesat dalam penggunaan ilmu dan teknologi serta diiringi oleh 

pola konsumsi yang berlebihan, contoh : 

a. Hasil pembekaran bahan bakar fosil 

b. Hasil kegiatan lalu lintas 

c. Hasil pembakaran sampah 



d. Debu atau serbuk dari kegiatan industri 

e. Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara 

4. Dampak Pencemaran Udara.  

Pencemaran udara akan memberikan dampak kepada manusia dan lingkungan hidup, baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Udara yang tercemar oleh partikel dan gas tertentu dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

yang berbeda pada tingkatan dan jenisnya, tergantung dari macam, ukuran, dan komposisi kimianya. 

Pencemaran udara memberikan dampak terhadap sistem kehidupan makhluk hidup dan 

sistem yang tidak termasuk didalam sistem kehidupan. Pencemaran udara mempengaruhi sistem 

kehidupan makhluk hidup seperti gangguan kesehatan, ekosistem yang berkaitan baik dengan 

manusia maupun yang tidak berikatan dengan manusia.4 

 

C. Debu 

1.  Pengertian Debu 

 Debu yaitu partikel-partikel zat padat, yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan alami atau 

mekanis seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan, pengapakan yang cepat dan lain-lain dari 

bahan-bahan, baik organik, maupun anorganik, misalnya batu, kayu, bijih, logam, arang batu, butir-

butir zat dan sebagainya.11  

 Debu merupakan padatan yang tersuspensi dalam udara yang dihasilkan dari pemecahan 

bahan.4 

  

2.  TSP (Total Suspended Particulate) 



 Masalah pencemaran udara yang disebabkan oleh partikel padat TSP (Total Suspended 

Particulate) atau total partikel melayang dengan ukuran 1 mikron sampai dengan 500 mikron.  

 Partikel debu melayang adalah suatu kumpulan senyawa dalam bentuk padatan atau tersebar 

di udara dengan diameter yang sangat kecil ukuran dari 1 mikron sampai dengan maksimal 500 

mikron.12 

Menurut Miles (1989), partikel debu yang berukuran < 2,5 mikron disebut sebagai 

Respirable particles dan dapat mengalami penetrasi sampai pada alveolus. Adanya partikel 

debu dalam alveolus dapat menyebabkan terjadinya kerusakan diding alveolus dan 

merupakan salah satu faktor terjadinya Infeksi Saluran Pernapasan.
 11

 

 

3. Sumber Debu 

 Sumber debu tergantung pada jenis kegiatan yang menghasilkan debu itu sendiri. Secara garis 

besar dapat pula disebutkan bahwa sumber debu yang terutama adalah industri, pertambangan, 

kendaraan bermotor, pembakaran sampah, serta pembangunan gedung-gedung dan jalan.3 

 

4. Macam-macam Debu 

Macam-macam debu adalah : 11 

a. Debu yang menyebabkan fibriosis didalam paru-paru  

b. Debu karbon merupakan debu inert yang kita kenal sehari-hari 

c. Debu yang menimbulkan alergi yaitu debu biji-bijian, debu kayu, dan beberapa debu 

organik 

d. Debu yang bersifat seperti asam-asaman. Alkali flurida dan kromat. 

 

5. Sifat Debu 



Partikel debu mengendap karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Partikel debu juga dapat 

membentuk floc, sehingga ukurannya menjadi besar dan ini akan memudahkan terjadinya 

pengendapan. Debu tersebar diudara berdiameter 1 mikron dan sampai dengan 500 mikron, 

sedangkan partikel yang berdiameter 1 milimikron mempunyai kemampuan untuk menghamburkan 

sinar matahari.12 

 

6. Pengaruh Debu Terhadap Kesehatan. 

 Secara umum partikel yang mencemari udara dapat merusak lingkungan, tanaman, hewan dan 

manusia. Partikel-partikel tersebut sangat merugikan kesehatan manusia. Pada umumnya udara 

yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernafasan 

atau Pneumoconiosis. Pada saat orang menarik nafas, udara yang mengandung partikel akan 

terhirup ke dalam paru-paru. Pneumoconiosis adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan 

oleh adanya partikel (debu) yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru. Penyakit 

Pneumoconiosis banyak jenisnya, tergantung dari jenis partikel (debu) yang masuk atau terhisap 

kedalam paru-paru. Beberapa jenis penyakit Pneumoconiosis yang banyak dijumpai di daerah yang 

memiliki banyak kegiatan industri dan teknologi, yaitu Silikosis, Asbestosis, Bisinosis, Antrakosis dan 

Berilosis.3 

a. Penyakit Silikosis 

Penyakit silikosis disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas, berupa SiO2, yang 

terhisap masuk kedalam paru-paru kemudian mengendap. Debu silika bebas ini banyak 

terdapat di pabrik besi dan baja, keramik, pengecoran beton, bengkel yang mengerjakan besi 

(mengikir, menggerinda, dll). Selain dari itu, debu sillika juga banyak terdapat di tempat 

penampang bijih besi, timah putih dan tambang batu bara. Pemakaian batu bara sebagai 

bahan bakar juga banyak menghasilkan debu silika bebas SiO2. Debu silika yang masuk ke 

dalam paru-paru akan mengalami masa inkubasi sekitar 2 sampai 4 tahun. Masa inkubasi ini 



akan lebih pendek, atau gejala penyakit silikosis akan segera tampak, apabila konsentrasi silika 

di udara cukup tinggi dan terhisap ke dalam paru-paru dalam jumlah banyak. Penyakit silikosi 

di tandai dengan sesak nafas yang disertai batu-batuk. Batuk sering kali tidak disertai dengan 

dahak. Pada silikosis tingkat sedang, gejala sesak nafas yang disertai terlihat dan pada 

pemeriksaan fototoraks kelainan paru-parunya mudah sekali diamati. Bila penyakit silikosis 

sudah berat maka sesak nafas akan semakin parah dan kemudian diikuti dengan Hipertropi 

jantung sebelah kanan yang akan mengakibatkan kegagalan kerja jantung. Tempat kerja yang 

potensial untuk tercemari oleh debu silika perlu mendapatkan pengawasan keselamatan dan 

kesehatan kerja dan lingkungan yang ketat sebab penyakit silikosis ini belum ada obatnya yang 

tepat. Tindakan preventif lebih penting dan berarti dibandingkan dengan tindakan 

pengobatannya. Penyakit silikosis akan lebih buruk kalau penderita sebelumnya juga sudah 

menderita penyakit TBC paru-paru, bronchitis, asma broonchiale dan penyakit saluran 

pernafasan lainnya. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala akan sangat 

membantu pencegahan dan penanggualangan penyakit. 

b. Penyakit Antrakosis 

 Penyakit Antrakosis adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu batu 

bara.  Masa inkubasi penyakit ini 2-4 tahun. Seperti halnya penyakit silicosis dan juga penyakit-

penyakit Pneumoconiosis lainnya, penyakit Antrakosis juga ditandai dengan adanya rasa sesak 

nafas. 

 

 

 

D.  Baku Mutu Debu 



 Berdasarkan Standart (Baku Mutu Lingkungan) PP No.41/1999 tentang persyaratan kualitas 

lingkungan udara ambien dinyatakan kandungan debu dalam waktu pengukuran 24 jam adalah 230 

µg/Nm3 dengan metoda Analisa Gravimetric. 

 

E. Sistem Pernafasan 

 Di alveolus paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen antara darah dan udara. 

Pertukaran tersebut di atur oleh sistem pernafasan atau aliran udara timbal balik. 

 Gangguan terutama bergantung pada jenis agennya : debu inert, debu fibrogenik, iritan 

kimia, alergan, dan karsinogen bahkan debu yang relatif inert pun dapat menimbulkan efek. Efek 

yang ditimbulkan dapat berupa peningkatan beban pembersihan bronkopulmonar, hal ini 

menyebabkan meningkatnya sekresi mukus, transfor bronkial melaui ekspektorasi, dan akhirnya 

dengan dahak.13 

 

F. Gangguan Subjektif Debu 

 Kadar yang berlebihan dari debu yang biasanya tidak berakibat sakit ini mengakibatkan:14 

a. Mengurangi penglihatan 

b. Menyebabkan gangguan pada hidung 

c. Menyebabkan gangguan atau iritasi pada kulit oleh kadar debu yang dihasilkan pada jalan 

d. Menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan 

G. Pengaruh Partikel Debu Pada Manusia 

Partikel yang masuk dan tertinggal pada paru-paru mungkin berbahaya bagi kesehatan, karena 

tiga hal penting yaitu.  

a. Partikel tersebut mungkin beracun karena sifat-sifat kimia dan fisiknya 



b. Partikel tersebut mungkin bersifat inert (tidak bereaksi) tetapi jika tertinggal pada saluran 

pernafasan dan mengganggu pembersihan bahan-bahan lain yang berbahaya. 

c. Partikel-partikel tersebut mungkin membawa molekul-molekul gas yang berbahaya 

dengan cara mengabsorbsi sehingga molekul-molekul gas tersebut dapat mencapai dan 

tertinggal dibagian paru-paru yang sensitif. 

 Partikel-partikel selalu ada di lingkungan kita dan paling berbahaya bila terhisap paru-paru, 

setiap menghirup udara di kota besar akan terhisap sekitar 60.000 partikel kedalam paru-paru. 

Partikel dapat menembus ke dalam paru-paru kita, jadi sebagian partikel itu bersifat karsinogenik. 

Partikel lain dapat menyebabkan manusia peka (alergi, pneumoni, penyakit jantung dan 

sebagainya).4 

H. Umur 

 Semua komponen kesegaran jasmani, sebagian besar dipengaruhi oleh umur. Daya tahan 

kardio respirasi meningkat pada anak dan terus mencapai puncaknya 100% pada umur 18-20 tahun, 

dan kemudian terus menurun mencapai titik terndah hingga 50-70% pada umur 60-70 tahun. 

Penurunan ini disebabkan karena organ transport dan utilasi oksigen yang terjadi akibat 

bertambahnya umur.14 

 

I. Kebiasaan Merokok 

 Kebiasaan merokok seseorang juga dapat mempengaruhi keadaan saluran pernafasaannya. 

Lebih dari 1200 bahan merupakan campuran yang kompleks terdapat dalam asap rokok, sebagian 

besar terdiri dari zat-zat organik. Partikel-partikel yang terkandung di dalamnya yaitu Nikoti dan Tar, 

bersifat karsinogenik dan siliotoksik. Asap rokok juga mengandung oksida-oksida yang dapat 

mengurangi aktivitas anti tripsin Alfa 1, juga dapat mengakibatkan kenaikan kadar enzim elastolitien 

yang mampu merusak jaringan alveolus.14  



 

J. Kerangka Konsep 

Berdasarkan teori yang diuraikan diatas, dapat dituliskan kerangka konsep dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Definisi Operasional 

No. Variabel Defenisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Skala 

Variabel Confounding 

 

 Umur 

 Riwayat 
pekerjaan  

 Kebiasaan 
Merokok 

Variabel Dependen 

 

Keluhan subjektif pernafasan 

Variabel Independen 
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1. 

 

 

 

 

 

 

Kadar Debu 

Ambien 

 

Banyaknya 

konsentrasi kadar 

debu ambien yang 

terukur 

berdasarkan hasil 

pengukuran 

dengan 

menggunakan alat 

pengukur debu 

selama 24 jam. 

LVAS 

(Low 

Volume Air 

Sampler) 

 

Pengukuran 1. Memenuhi 
syarat apabila 
≤ 230 µg/Nm3 

2. Tidak 
Memenuhi 
Syarat > 230 
µg/Nm3 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Keluhan 

Subjektif 

Pernafasan 

 

Ungkapan / 

keluhan yang 

dirasakan 

masyarakat selama 

menjalankan 

pekerjaannya yang 

disebabkan oleh 

debu ditandai 

dengan batuk-

batuk, lendir / 

dahak dan sesak 

nafas 

 

Kuesioner Wawancara 

 

1. Keluhan 
subjektif 
pernafasan 
tinggi 

2. Keluhan 
subjektif 
pernafasan 
rendah 

Ordinal 

3. 

 

 

Umur  

 

Waktu mulai 

semenjak lahir 

sampai  saat 

penelitian dari 

responden 

 

Kuesioner Wawancara 

 

1. Usia ≤ 30 th 
2. Usia > 30 th 
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4. Riwayat 

Pekerjaan 

 

 

Pekerjaan yang 

pernah dilakukan 

sebelumnya 

 

Kuesioner Wawancara 

 

1. Pada tempat 
yang 
terpapar 
debu 

2. Pada tempat 
yang tidak 
terpapar 
debu  

 

Ordinal 

5. Kebiasaan 

merokok 

Kegiatan 

menghisap rokok 

yang dilakukan 

oleh kepala 

keluarga setiap 

harinya 

Kuesioner Wawancara 1. Merokok 
2. Tidak 

Merokok 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat survey analitik, dengan rancangan cross sectional study. Yaitu melihat 

hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) diamati secara 

serentak pada waktu atau periode tertentu. Dalam penelitian ini kadar debu, umur, riwayat 

pekerjaan, kebiasaan merokok dan keluhan subjektif pernafasan yang dirasakan oleh masyarakat 

diamati secara serentak pada waktu atau periode tertentu. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di RT 01 di depan Kantor Pelindo Teluk Bayur Padang dan RT 

02 RW II Di depan Kantor Lurah Teluk Bayur Padang Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang 

Selatan Kota Padang, yang akan dilaksanakan pada bulan Februari-May 2014. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

a. Debu 



Seluruh udara ambien di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur yaitu lingkungan 

pemukiman masyarakat yang terdekat dengan tempat industri di Pelabuhan Teluk Bayur. 

 

b. Masyarakat 

Semua masyarakat di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur Kota Padang yaitu sebanyak 

56 KK. 

 

2. Sampel 

a. Debu 

Sampel debu diambil dengan menggunakan Low Volume Air Sampling (LVAS). 

Pengambilan sampel diambil sebanyak dua tititk. Sampel pertama di RT 01 di depan Kantor 

Pelindo Teluk Bayur Padang, sampel kedua di RT 02 di depan Kantor Lurah Teluk Bayur Padang. 

pengambilan sampel debu dilakukan dengan tiga waktu yaitu pada pagi (pukul 08.00-09.00 

WIB) siang (pukul 12.00-13.00) hari dan sore (pukul 17.00-18.00 WIB). Penentuan tempat 

pengambilan sampel ini berdasarkan pada arah angin yang tertiup dari arah tempat industri ke 

daerah pemukiman masyarakat pada pagi hari, dan siang hari. 

b. Masyarakat 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, karena jumlah populasi 

< 100. Pada RT 01 memiliki sebanyak 26 KK dan RT 02 memiliki sebanyak 30 KK. Jadi sampel 

yang diambil adalah sebanyak 56 KK. Yang akan diwawancarai adalah Kepala keluarga dari 

masing masing KK. 

 

 



 

D. Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data tentang kadar debu diperoleh dengan pengukuran menggunakan alat LVAS (Low Volume 

Air Sampler), yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan neraca analitik atau analytical 

balance. Data tentang keluhan subjektif pernapasan diperoleh melalui wawancara terhadap kepala 

keluarga dengan menggunakan instrumen kuesioner. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang yaitu data laporan 

pengambilan dan pemeriksaan sampel pencemaran udara serta hasil pengukuran kualitas lingkungan 

udara ambien. Data sekunder juga diperoleh dari Puskesmas Rawang yaitu data tentang jumlah 

masyarakat yang menderita penyakit Insfeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan Kantor Kelurahan 

Teluk Bayur yaitu total sampling masyarakat di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur Kota Padang. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini tentang kadar debu diolah secara manual kemudian 

dibandingkan dengan baku mutu debu udara ambien menurut PP RI No. 41 tahun 1999. 

Sedangkan data hasil wawancara yang diperoleh diolah dengan program komputer melalui 

tahapan editing, coding, entry, dan cleaning. 

a. Editing 

Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali untuk mengetahui kelengkapan dan 

kesalahan serta konsistensi jawaban. 



b. Coding 

Setelah data diperiksa, setiap jawaban dikonversikan dengan angka-angka, kemudian 

diberi kode untuk memudahkan dalam entry data. 

c. Entry Data 

Memasukkan jawaban kedalam program pengolahan data dengan menggunakan program 

komputer. 

d. Cleaning 

Data yang telah dientri kembali untuk memastikan bahwa data telah bersih dari kesalahan, 

baik kesalahan dalam pengkodean, maupun dalam membaca kode sehingga data siap 

dianalisis. 

 

2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer. Analisis yang dilakukan yaitu 

: 

a. Univariat yaitu untuk melihat karakeristik masing-masing variabel yang diteliti meliputi 

dilihat dari mean, median, modus, minimum, maksimum, dan standar deviasi. 

b. Bivariat yaitu untuk melihat keterkaitan dua variabel seperti hubungan antara kadar debu 

dengan keluhan subjektif pernafasan pada masyarakat dan hubungan antara umur, 

riwayat pekerjaan dan kebiasaan merokok dengan keluhan subjektif pernafasan 

menggunakan uji Chi-square (x2) 

3. Interpretasi Data 

a. Jika P ≤ 0,05 maka keputusannya adalah Ho di tolak  

b. Jika P > 0,05 maka keputusannya adalah Ho di terima 

 



4. Hipotesis 

a. Ada hubungan kadar debu ambien dengan keluhan subjektif pernafasan masyarakat di 

sekitar Pelabuhan Teluk Bayur. 

b. Ada hubungan umur dengan keluhan subjektif pernafasan masyarakat di sekitar 

Pelabuhan Teluk Bayur. 

3. Ada hubungan riwayat pekerjaan dengan keluhan subjetif pernafasan masyarakat di sekitar 

Pelabuhan Teluk Bayur. 

4. Ada hubungan kebiasaan merokok dengan keluhan subjektif pernafasan masyarakat di 

sekitar Pelabuhan teluk Bayur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah 

1. Keadaan Geografi 

 Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang 

mempunyai batas-batas antara lain : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Rawang 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Manis 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gaung 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia 

2. Keadaan Demografi 

a. Jumlah Penduduk  

 Jumlah penduduk di Kelurahan Teluk Bayur Padang adalah 3537 jiwa dengan jumlah 

penduduk Laki-laki sebanyak 1829 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 1708 jiwa 

b. Agama 

Menurut data yang ada di Kantor Kelurahan Teluk Bayur Padang, penduduk beragama Islam 

sebanyak 2742 orang, Khatolik sebanyak 369 orang dan Protestan sebanyak 338 orang. 

 

 

 



3. Karakteristik Responden 

a. Umur 

Berdasarkan hasil wawancara, distribusi umur responden di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk 

Bayur Kota Padang bahwa responden yang berumur diatas 30 tahun sebanyak 47 orang (83,9 %). 

Sedangkan responden yang berumur ≤30 tahun sebanyak 9 orang (16,1 %) 

b. Riwayat Pekerjaan  

Berdasarkan hasil wawancara, distribusi riwayat pekerjaan responden di RT 01 dan RT 02 

Kelurahan Teluk Bayur Kota Padang bahwa responden yang tidak pernah bekerja di tempat yang 

berdebu sebanyak 17 orang (30,4 %). Sedangkan responden yang pernah bekerja di tempat yang 

berdebu sebanyak 39 orang (69,6 %) 

c. Kebiasaan Merokok 

Berdasarkan hasil wawancara, distribusi kebiasaan merokok responden di RT 01 dan RT 02 

Kelurahan Teluk Bayur Kota Padang bahwa responden yang mempunyai kebiasaan merokok 

sebanyak 40 orang (71,4 %) sedangkan responden yang tidak merokok sebanyak 16 orang (28,6 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Kadar Debu Udara Hasil Pengukuran  

Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan bahwa kadar debu udara di RT 01 dan RT 02 

Kelurahan Teluk Bayur dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 1. 

Distribusi Frekuensi Kadar Debu Udara (µg/Nm3) Pada 2 Titik  

Di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur 

Padang Tahun 2014 

 

No Titik Kadar Debu (µg/Nm3) Rata-rata Keterangan 

  Pagi Siang Sore (µg/Nm3)  

1 I (RT01) 133,37 200,00 166,67 166,68 Memenuhi Syarat 

2 II (RT 02) 241,66 266,67 233,34 247,22 Tidak Memenuhi 

Syarat 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa kadar debu paling tinggi adalah pada titik I 

siang hari yaitu 200,00 µg/Nm3, dan titik II pada siang hari yaitu 266,67 µg/Nm3. Sedangkan kadar 

debu yang paling rendah adalah pada titik I pagi hari yaitu 133,37 µg/Nm3, dan titik II pada pagi hari 

yaitu 241,66 µg/Nm3. Rata-rata kadar debu pada titik I adalah 166,68 µg/Nm3, dan rata-rata kadar 

debu pada titik II adalah 247,22 µg/Nm3. 

 

 



b. Keluhan Subjektif Pernafasan  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan keluhan subjektif pernafasan pada responden 

dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 2. 

Distribusi Keluhan Subjektif Pernafasan Responden Di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur 

Padang Tahun 2014 

 

No Keluhan Subjektif Pernafasan F % 

1 Ada Keluhan 31 55,4 

2 Tidak Ada Keluhan 25 44,6 

 Jumlah 56 100 

 

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa responden yang merasakan keluhan subjektif 

pernafasan adalah 31 orang (55,4 %), sedangkan responden yang tidak merasakan keluhan sebanyak 

25 orang (44,6 %) 

 

 

 

 

 

 

 



c. Umur 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan umur responden dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 3. 

Distribusi Umur Responden Di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur Padang Tahun 2014 

 

No Gol. Umur F % 

1 ≤ 30 9 16,1 

2 >30 47 83,9 

 Jumlah 56 100 

 

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa responden yang berumur diatas 30 tahun sebanyak 47 

orang (83,9 %). Sedangkan responden berumur ≤30 tahun sebanyak 9 orang (16,1 %). 

d. Riwayat Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan riwayat pekerjaan responden dapat dilihat pada 

table berikut. 

Tabel 4. 

Distribusi Riwayat Pekerjaan Responden Di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur Padang 

Tahun 2014 

 

No Riwayat Pekerjaan F % 

1 Tempat Berdebu 39 69,6 

2 Tidak Tempat Berdebu 17 30,4 

 Jumlah 56 100 

 



Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa responden yang pernah bekerja ditempat yang 

berdebu sebanyak 39 orang (69,6 %). Sedangkan responden yang tidak pernah bekerja di tempat 

berdebu sebanyak 17 orang (30,4 %). 

e. Kebiasaan Merokok 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan kebiasaan merokok responden dapat dilihat pada 

table berikut. 

Tabel 5. 

Distribusi Kebiasaan Merokok Responden Di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur 

Padang Tahun 2014 

 

No Merokok F % 

1 Ya 40 71,4 

2 Tidak 16 28,6 

 Jumlah 56 100 

 

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa responden yang mempunyai kebiasaan merokok 

sebanyak 40 orang (71,4 %). Sedangkan responden yang tidak merokok sebanyak 16 orang (28,6 %). 

 

 

 

 

 

 



2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Kadar Debu Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan 

 

Tabel 6. 

Hubungan Kadar Debu Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan Di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk 

Bayur Padang Tahun 2014 

 

Kadar Debu Keluhan Subjektif Pernafasan Total P 

 Ada Tidak  Value 

 n % n % N %  

Tidak 

Memenuhi 

syarat 

18 60 12 40 30 100 0,630 

Memenuhi 

Syarat 

13 50 13 50 26 100  

Total 31 55,4 25 44,6 56 100  

 

Berdasarkan tabel 6. Sebanyak 30 responden yang tinggal pada kadar debu tidak memenuhi 

syarat ada 18 (60 %) yang mengalami keluhan subjektif pernafasan. Sedangkan 26 responden yang 

tinggal pada kadar debu memenuhi syarat ada sebanyak 13 (50 %) yang mengalami keluhan subjektif 

penfasan. Setelah dilakukan uji statistik diperoleh nilai p = 0,630 (p>0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho di terima, artinya tidak ada hubungan kadar debu dengan keluhan subjektif pernafasan. 

 

 

 

 



 

b. Hubungan Umur Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan 

 Tabel 7. 

Hubungan Umur Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan Di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur 

Padang Tahun 2014 

 

Golongan Keluhan Subjektif Pernafasan Total P 

Umur Ada Tidak  Value 

(Tahun) n % n % N %  

>30 24 51,1 23 48,9 47 100 0,167 

≤30 7 77,8 2 22,2 9 100  

Total 31 55,4 25 44,6 56 100  

 

Berdasarkan tabel 7, Sebanyak 47 responden yang berumur >30 tahun ada 24 (51,1 %) yang 

mengalami keluhan subjektif pernafasan. Sedangkan 9 responden berumur ≤30 tahun ada sebanyak 

7 (77,8 %) yang mengalami keluhan subjektif penfasan. Setelah dilakukan uji statistik diperoleh nilai 

p = 0,167 (p>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Ho di terima, artinya tidak ada hubungan umur 

dengan keluhan subjektif pernafasan. 

 

 

 

 

 

 



c. Hubungan Riwayat Pekerjaan Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan 

 Tabel 8. 

Hubungan Riwayat Pekerjaan Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan Di RT 01 dan RT 02 Kelurahan 

Teluk Bayur Padang Tahun 2014 

 

Riwayat Keluhan Subjektif Pernafasan Total P 

Pekerjaan Ada Tidak  Value 

 n % n % N %  

Tempat 

Berdebu 

22 56,4 17 43,6 39 100 1,00 

Tidak Tempat 

Berdebu 

9 52,9 8 47,1 17 100  

Total 31 55,4 25 44,6 56 100  

 

Berdasarkan tabel 8, Sebanyak 39 responden yang bekerja di tempat berdebu ada 22 (56,4 

%) yang mengalami keluhan subjektif pernafasan. Sedangkan 17 responden bekerja di tempat tidak 

berdebu ada sebanyak 9 (52,9 %) yang mengalami keluhan subjektif penfasan. Setelah dilakukan uji 

statistik diperoleh nilai p = 0,167 (p>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Ho di terima, artinya tidak 

ada hubungan umur dengan keluhan subjektif pernafasan. 

 

 

 

 

 

 



d. Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan 

 Tabel 9. 

Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan Di RT 01 dan  

RT 02 Kelurahan Teluk Bayur Padang Tahun 2014 

 

Kebiasaan Keluhan Subjektif Pernafasan Total P 

Merokok Ada Tidak  Value 

 n % n % N %  

Ya 27 67,5 13 32,5 40 100 0,01 

Tidak  4 25 12 75 16 100  

Total 31 55,4 25 44,6 56 100  

 

Berdasarkan tabel 9, Sebanyak 40 responden yang merokok ada 27 (67,5 %) yang mengalami 

keluhan subjektif pernafasan. Sedangkan 16 responden yang tidak merokok ada sebanyak 4 (25 %) 

yang mengalami keluhan subjektif penfasan. Setelah dilakukan uji statistik diperoleh nilai p = 0,167 

(p>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Ho di terima, artinya tidak ada hubungan umur dengan 

keluhan subjektif pernafasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Pembahasan 

1. Kadar Debu 

 Pada penelitian ini didapatkan bahwa kadar debu minimum adalah 133,37 µg/m3, dan 

maksimum 266,67 µg/m3 dengan kadar debu rata-rata 206,95 µg/m3, dan standar deviasi 50,1 

µg/m3, kadar debu yang diperoleh berada dibawah Baku Mutu Udara Ambien menurut PP RI Nomor 

41 Tahun 1999 yaitu 230 µg/m3 

 Dari hasil pengukuran terlihat ada satu titik yang tidak memenuhi syarat atau melebihi dari 

persyaratan kadar debu. Ini disebabkan karena pada titik II tersebut berada berdekatan dengan 

industri-industri, gudang–gudang serta padatnya kendaraan yang melewati titik II tersebut di 

Pelabuhan Teluk bayur Kelurahan Teluk Bayur. Kondisi ini juga terlihat pada letak pemukiman 

masyarakat di RT 02 berlawanan dengan arah angin sehingga debu di RT 02 melebihi baku mutu 

yang telah ditetapkan. 

Tingginya kadar debu juga dipengaruhi oleh truk-truk yang melewati Pelabuhan Teluk Bayur 

Kelurahan Teluk Bayur membawa batu bara untuk diekspor. Partikel debu yang timbul berterbangan 

kemudian ditiup oleh angin berterbangan ke pemukiman masyarakat, selain itu kondisi jalan yang 

berlobang juga mempengaruhi banyaknya debu yang dihasilkan, apabila partikel debu jatuh 

kelobang-lobang jalan, lewat kendaraan lain kemudian kendaraan tadi akan membawanya sepanjang 

jalan ditiup angin akan berterbangan kepemukiman masyarakat yang berada di Pelabuhan Teluk 

Bayur  Kelurahan Teluk Bayur dan sekitarnya. 

Untuk meminimalisir kadar debu di pemukiman masyarakat sekitar Pelabuhan Teluk Bayur 

perlu adanya kesadaran pengendara truk batu bara agar menutup bak truk agar debu batu bara 

tidak berterbangan  yang melewati pelabuhan teluk bayur Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang 

Selatan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan terhadap kesehatan masyarakat yang bermukim di 

sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur dan sekitarnya. Disamping itu juga diperlukan 

kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar pemukiman, yaitu dengan 



penghijauan dan menanam pohon-pohon besar seperti pohon mahoni, palem raja dan pohon 

sengon di sekitar rumah mereka yang dapat mengurangi pengaruh debu terhadap masyarakat. 

Jika debu ini terhirup secara terus-menerus maka akan dapat menimbulkan pneumoconiosis 

yaitu penyakit yang disebabkan oleh penimbunan debu dalam paru-paru dengan gejala batuk-batuk, 

sesak nafas, kelelahan, berat badan menurun, banyak dahak, bersin-bersin dan gangguan pada 

hidung.3 

2. Keluhan Subjektif Pernafasan  

Keluhan Subjektif Pernafasan yang dirasakan responden diperhitungkan apabila menderita 

satu atau lebih gejala seperti batuk, batuk dahak/lendir, bersin dan sesak nafas. 

Dari tabel 2, diatas responden yang mengalami keluhan subjektif pernafasan sebanyak 31 

orang (55,4 %), sedangkan responden yang tidak ada mengalami keluhan sebanyak 25 orang (44,6 %) 

dan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 56 orang (100 %). 

Dari data terlihat ada sebanyak 26 KK  yang tinggal di RT 01 yang pengukuran kadar debu  

memenuhi syarat dan RT 02 ada sebanyak 30 KK yang pengukuran kadar debu tidak memenuhi 

syarat dan ternyata dari pengolahan data ada sebanyak 31 orang yang mengalami keluhan subjektif 

pernafasan dan ada 25 orang yang tidak mengalami keluhan subjektif, ini karena RT 01 berdekatan 

dengan RT 02, hal lain yang dapat mengganggu kesehatan seperti merokok, pengaruh 

umur/pertambahan usia, pengaruh pekerjaan yang dilakukan sehari-hari atau faktor keturunan juga 

dapat berpengaruh terhadap kesehatan mengalami keluhan subjektif pernafasan. 

Dari hasil penelitian, Keluhan subjektif pernafasan yang paling banyak dirasakan responden 

adalah mengalami pilek / bersin-bersin dalam satu bulan terakhir. Responden yang mengalami 

keluhan tersebut sebanyak 46 orang (82,1 %), diantaranya 20 orang yang berada di RT 01 dan 26 

orang yang berada di RT 02. Pada umumnya keluhan yang dialami tersebut sangat menggangu 

aktifitas responden dalam pekerjaan sehari-hari.   



Keluhan subjektif pernafasan yang terjadi pada masyarakat dipengaruhi oleh debu yang 

berada di sekitar pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur. Debu ini berasal dari industri-

industri dan gudang-gudang serta kondisi jalan yang berlubang yang berada di sekitar Pelabuhan 

Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan yang selalu terpapar dengan 

masyarakat yang tinggal disekitar jalan ini. Pada titik II yaitu pada masyarakat yang tinggal di RT 02 

melebihi baku mutu debu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 

dimana debu ambien adalah 230 µg/Nm3, sehingga kesehatan masyarakat sekitar dapat terganggu. 

Jika debu terhirup secara terus menerus maka dapat menimbulkan pneumoconiosis yaitu penyakit 

yang disebabkan oleh penimbunan debu dalam paru-paru dengan gejala saluran pernafasan berupa 

batuk-batuk, sesak nafas, kelelahan umum, berat badan turun, banyak dahak, bersin-bersin, dan 

gejala gangguan pada hidung.4 

 

3. Hubungan Kadar Debu Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan 

 Hasil uji statistik (chi-square) pada taraf kepercayaan 95% dengan α = 5% menunjukkan 

nilai P = 0,630 maka P > 0,05. Berdasarkan interpretasi data, Jika P > 0,05 maka keputusannya adalah 

Ho di terima. Sehingga hipotesis menunjukan tidak ada hubungan kadar debu ambien dengan 

keluhan subjektif pernafasan masyarakat di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur. 

 Dalam penelitian ini dari 26 responden yang tinggal pada kadar debu yang memenuhi 

syarat ada sebanyak 18 responden (60 %) yang mengalami keluhan subjektif pernafasan. Sedangkan 

30 responden yang tinggal pada kadar debu yang tidak memenuhi syarat ada sebanyak 13 

responden (50 %) yang mengalami keluhan subjektif pernafasan. Dari hasil penelitian terlihat jumlah 

keluhan subjektif pernafasan antara responden yang tinggal pada kadar debu yang tidak memenuhi 

syarat dengan responden yang tinggal pada kadar debu yang memenuhi syarat tidak jauh berbeda. 

Separoh dari responden yang tinggal pada kadar debu yang memenuhi syarat masih mengalami 



keluhan pernafasan. Artinya kadar debu bukan faktor utama dari keluhan subjektif pernafasan yang 

dirasakan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya debu saja yang dapat mengganggu 

pernafasan, hal lain juga bisa berpengaruh seperti kebiasaan merokok, pengaruh 

umur/pertambahan usia, pengaruh pekerjaan yang dilakukan sehari-hari atau faktor keturunan juga 

bisa berpengaruh terhadap gangguan pernafasan. 

 

4. Hubungan Umur Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan 

 Dari tabel 7, terlihat responden yang mengalami keluhan subjektif pernafasan ada 

sebanyak 24 orang (51,1 %) ditemukan pada responden yang berumur > 30 tahun dan yang 

mengalami keluhan subjektif pernafasan ada sebanyak 7 orang (77,8 %) ditemukan pada responden 

yang berumur ≤ 30 tahun. Hasil uji statistik menggunakan Chi Square di dapatkan nilai p=0,167 

sehingga dalam hal ini dapat di katakan bahwa hasil uji bivariat menunjukan tidak ada hubungan 

yang bermakna antara umur dangan keluhan subjektf pernafasan  

 Semakin tua umur masyarakat maka semakin banyak keluhan subjektif yang dirasakan 

masyarakat , karena semakin tua seseorang maka daya tahan tubuhnya semakin menurun kondisi 

seseorang terhadap suatu penyakit. Hal ini disebabkan oleh fungsi sebagian organ tubuh sudah 

mulai berkurang karena sudah lama pakai. Selain itu, karena pertambahan usia, ketahanan tubuh / 

antibodi yang ada dalam tubuh juga mulai berkurang fungsinya karena sudah lama mendapat 

serangan dari berbagai serangan penyakit yang dapat membahayakan tubuh. Pada usia muda 

proses-proses didalam tubuh sangat besar dan kemudian menurun lambat laun menurut umur.4 

 Masyarakat sekitar pelabuhan teluk bayur Kelurahan Teluk Bayur yang aktif melakukan 

aktifitas fisik, seperti di lingkungan rumah masyarakat rajin membersihkan pekarangan rumah, 

menyapu, berkebun sehingga masyarakat aktif bergerak, di luar lingkungan rumah masyarakat rajin 



mengikuti senam dan masyarakat pandai membagi waktu untuk beristirahat. Daya tahan tubuh 

masyarakat masih terjaga sehingga keluhan subjektif pernafasan tidak terlalu banyak dirasakan 

masyarakat 

 

5. Hubungan Riwayat Pekerjaan Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan 

Dari tabel 8, terlihat responden yang mengalami keluhan subjektif pernafasan terbesar 

sebesar 56,4 % di temukan pada responden yang bekerja di tempat berdebu yang mengalami 

keluhan subjektif pernafasan terkecil sebesar 52,9 % di temukan pada responden yang tidak bekerja 

di tempat yang berdebu. Hasil uji Chi Square di dapatkan nilai p=1,00 sehingga dalam penelitian ini 

dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara riwayat pekerjaan dengan 

keluhan subjektif pernafasan. 

Tidak ada kecendrungan bahwa masyarakat yang pernah bekerja di tempat yang berdebu 

lebih sedikit di bandingkan masyarakat yang tidak pernah bekerja ditempat yang berdebu 

mengalami keluhan subjektif pernafasan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang bekerja pada 

tempat yang berdebu lebih disiplin, memakai perlengkapan kerja seperti baju kerja, pakai masker, 

sarung tangan untuk menghidari debu tidak masuk ke tubuh yang dapat membahayakan kesehatan. 

 

6. Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Keluhan Subjektif Pernafasan 

Dari tabel 9 terlihat responden yang mengalami keluhan subjektif pernafasan terbanyak 

sebesar 67,5 % di temukan pada responden yang mempunyai kebiasaan merokok. Dan yang 

mengalami keluhan subjektif pernafasan terkecil 25 % di temukan pada responden yang tidak 

mempunyai kebiasaan merokok. Hasil uji statistik menggunakan Chi Square  di dapatkan nilai p=0,01 

sehingga dalam hal ini dapat di katakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan 

merokok dengan keluhan subjektif pernafasan. 



Seseorang yang memiliki kebiasaan merokok dapat menderita penyakit infeksi seperti ISPA 

kerena asap rokok dan partikel yang di bawanya juga dapat menimbulkan infeksi pada saluran 

pernafasan seseorang perokok. 

Dari data ini terlihat hubungan kebiasaan merokok masyarakat dengan keluhan subjektif 

yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu perlu kepedulian masyarakat untuk mengurangi 

kebiasaan merokok/tidak merokok di dalam rumah yang dapat mengganggu kesehatan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Karya Tulis Ilmiah Ruseven Febri 2008 bahwa Kebiasaan 

merokok seseorang juga dapat mempengaruhi keadaan saluran pernafasaannya. Lebih dari 1200 

bahan merupakan campuran yang kompleks terdapat dalam asap rokok, sebagian besar terdiri dari 

zat-zat organik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan dan disarankan sebagai 

berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Kadar debu hasil pengukuran berkisar antara 133,37 µg/Nm3 - 266,67 µg/Nm3 dengan rata-rata 

kadar debu di peroleh 206,95 µg/m3 dan standar deviasi 50,1 µg/m3. 

2. Hasil penelitian di ketahui bahwa responden yang mengalami keluhan subjektif pernafasan 

sebesar 55,4 %. 

3. Sebagian besar (83,9 %) masyarakat di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur 

Padang berumur di atas 30 tahun. 

4. Lebih dari separoh (69,6 %) dari masyarakat di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk 

Bayur Padang bekerja di tempat yang berdebu. 

5. Sebagian besar (71,4 %) dari masyarakat di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Teluk Bayur 

Padang mempunyai kebiasaan merokok. 

6. Tidak ada hubungan kadar debu dengan keluhan subjektif pernafasan. 

7. Tidak ada hubungan umur dengan keluhan subjektif pernafasan 

8. Tidak ada hubungan riwayat pekerjaan dengan keluhan subjektif pernafasan. 

9. Ada hubungan kebiasaan merokok dengan keluhan subjektif pernafasan 

 

 

 

 

 

 

 



B. Saran  

1. Sebaiknya pihak kelurahan menyarankan agar lingkungan masyarakat dilakukan penghijauan 

dengan menanam pohon-pohon besar seperti pohon mahoni, palem raja dan pohon sengon 

yang dapat mengurangi pengaruh debu terhadap masyarakat. 

2. Sebaiknya responden rajin berolah raga, istirahat yang teratur, makan makanan yang bergizi, 

hidup bersih dan hindari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan agar terhidar dari penyakit. 

3. Sebaiknya responden mengurangi kebiasaan merokok / tidak merokok didalam rumah yang 

dapat mengganggu kesehatan. 
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HASIL PENGOLAHAN DATA KADAR DEBU 

                 
     

          
 

Keterangan : 

W2  = Berat kertas saring tahap postkondisi (µg) 

W1  = Berat kertas saring tahap prekondisi (µg) 

fr  = Daya hisap pompa flowrate (liter/menit) 

Waktu  = lama sampling (1jam = 60 menit) 

 

1. Lokasi  : Tiitik I(RT 01, di depan Kantor Pelindo Teluk Bayur Padang) 

Hari/tanggal : Selasa/20 Mei 2014  

Waktu  : 08.00-09.00 WIB
 

 

                         
     

          
 

                                     
                   

        
 

                             
        

        
 

                         = 133,37 µg/m
3 

2. Lokasi  : Tiitik I(RT 01, di depan Kantor Pelindo Teluk Bayur Padang) 

Hari/tanggal : Selasa/20 Mei 2014  

Waktu  : 12.00-13.00 WIB
 

 

                         
     

          
 

                                     
                   

        
 

                             
        

        
 

                         = 200 µg/m
3 

 

 

3. Lokasi  : Tiitik I(RT 01, di depan Kantor Pelindo Teluk Bayur Padang) 

Hari/tanggal : Selasa/20 Mei 2014  

Waktu  : 17.00-18.00 WIB
 

 



                         
     

          
 

                                     
                   

        
 

                             
        

        
 

                         = 166,67 µg/m
3 

4. Lokasi  : Tiitik II(RT 02, di depan Kantor Lurah Teluk Bayur Padang) 

Hari/tanggal : Rabu/21 Mei 2014  

Waktu  : 08.00-09.00 WIB
 

 

                         
     

          
 

                                     
                   

        
 

                             
        

        
 

                         = 241,66 µg/m
3 

5. Lokasi  : Tiitik II(RT 02, di depan Kantor Lurah Teluk Bayur Padang) 

Hari/tanggal : Rabu/21 Mei 2014  

Waktu  : 12.00-13.00 WIB
 

 

                         
     

          
 

                                     
                   

        
 

                             
        

        
 

                         = 266,67 µg/m
3 

 

 

 

 

6. Lokasi  : Tiitik II(RT 02, di depan Kantor Lurah Teluk Bayur Padang) 

Hari/tanggal : Rabu/21 Mei 2014  

Waktu  : 17.00-18.00 WIB
 

 

                         
     

          
 

                                     
                   

        
 



                             
        

        
 

                         = 233,34 µg/m
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENGOLAHAN DATA 
Frequencies 
 

 

 
 

 
 

 

Frequency table 
 

 

 

 

 
 
  
 
 
 Keluhan subjektif pernafasan total katagori 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Statistics

kadar debu

6

0

206.9517

216.6700

133.37a

50.10487

133.37

266.67

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std.  Dev iation

Minimum

Maximum

Mult iple modes exist. The smallest v alue is showna. 

kadar debu

1 16.7 16.7 16.7

1 16.7 16.7 33.3

1 16.7 16.7 50.0

1 16.7 16.7 66.7

1 16.7 16.7 83.3

1 16.7 16.7 100.0

6 100.0 100.0

133.37

166.67

200.00

233.34

241.66

266.67

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

debu

26 46.4 46.4 46.4

30 53.6 53.6 100.0

56 100.0 100.0

memenuhi Syarat

tidak memenuhi syarat

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent



Valid tidak ada keluhan 25 44.6 44.6 44.6 

ada keluhan 31 55.4 55.4 100.0 

Total 56 100.0 100.0   

 
 Umur Katagori 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid <=30 9 16.1 16.1 16.1 

>30 47 83.9 83.9 100.0 

Total 56 100.0 100.0   

 
 
 Riwayat pekerjaan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak tempat berdebu 17 30.4 30.4 30.4 

Tempat berdebu 39 69.6 69.6 100.0 

Total 56 100.0 100.0   

 
 
 Merokok 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 16 28.6 28.6 28.6 

Ya 40 71.4 71.4 100.0 

Total 56 100.0 100.0   

 
 

 

 
 

 

 
 

debu * Keluhan subjektif pernafasan total katagori Crosstabulation

13 13 26

50.0% 50.0% 100.0%

12 18 30

40.0% 60.0% 100.0%

25 31 56

44.6% 55.4% 100.0%

Count

% within debu

Count

% within debu

Count

% within debu

memenuhi Sy arat

tidak memenuhi syarat

debu

Total

tidak ada

keluhan ada keluhan

Keluhan subjekt if

pernafasan total katagori

Total



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests

.564b 1 .453

.232 1 .630

.564 1 .453

.591 .315

56

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 11.

61.

b. 

Risk Estimate

1.500 .519 4.331

1.250 .698 2.239

.833 .514 1.351

56

Odds Ratio f or debu

(memenuhi Sy arat       /

tidak memenuhi syarat)

For cohort  Keluhan

subjekt if  pernaf asan total

katagori = tidak ada

keluhan

For cohort  Keluhan

subjekt if  pernaf asan total

katagori = ada keluhan

N of  Valid Cases

Value Lower Upper

95% Conf idence

Interv al



KUESIONER 

HUBUNGAN KADAR DEBU AMBIEN  DENGAN KELUHAN 

SUBJEKTIF PERNAFASAN YANG DIRASAKAN MASYARAKAT 

SEKITAR PELABUHAN TELUK BAYUR PADANG 

TAHUN 2014 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1 Nama  

2 Usia Tahun 

3 Jenis kelamin L / P 

4 Tanggal lahir/umur  

5 Pendidikan 1.  SD      2. SMP    3.SMA    4. Akademik/PT 

6 Alamat Lengkap  

 

II. KELUHAN SUBJEKTIF PERNAFASAN 

7 Apakah saudara batuk selama 14 hari dalam 

satu bulan terakhir ? 

1. Ya 

2. Tidak 
 

8 Apakah saudara biasanya batuk pada siang 

hari ? 

1. Ya 

2. Tidak 
 

9 Ketika batuk apakah saudara biasanya 

mengeluarkan dahak ? 

1. Ya 

2. Tidak 
 

10 Apakah mengeluarkan dahak tersebut timbul 

dalam satu bulan terakhir ? 

1. Ya 

2. Tidak 
 

11 Apakah saudara biasa mengeluarkan dahak 

pada siang hari ? 

1. Ya 

2. Tidak 
 

12 Apakah saudara pernah mengalami pilek / 

bersin bersin dalam satu bulan terakhir ? 

1. Ya 

2. Tidak 
 

13 Apakah saudara pilek/ bersin bersin pada 
pagi hari ? 

1. Ya 

2. Tida 

 

14 Apakah saudara pilek/ bersin bersin tersebut 
terjadinya pada siang hari ? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

15 Apakah saudara pernah merasakan sesak 
nafas / nafas lebih cepat dalam satu bulan 
terakhir ? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

16 Apakah saudara merasakan sesak nafas / 
nafas lebih cepat pada siang hari? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

 

 

 

III. KEBIASAAN MEROKOK 



17. Apakah anda merokok ? 

1. Ya 

2. Tidak 

IV. RIWAYAT PEKERJAAN 

18. Apakah anda pernah bekerja di tempat berdebu, seperti ini ? Kalau ya, berapa 

lama? 

1. Tambang batu bara 

2. Pabrik semen 

3. Penggalian  

4. Peleburan logam 

5. Pembuatan keramik 

6. Pertenunan kapas 

7. Asbes 

8. Perusahaan tekstil 

9. Pengelasan 

10. Perkayuan termasuk pertukangan 

11. Pekerjaan berdebu lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSEDUR PENGUKURAN KADAR DEBU DENGAN LOW VOLUMEAIR SAMPLER 

A. Kegunaan Alat  

Untuk pengambilan sampel debu di udara 

B. LVAS (Low Volume Air Sampling) 

C. Komponen 

Keterangan : 

1. Filter holder 

2. Tripot 

3. Transformator 

4. Adaptor 

5. Kertas filter 

D. Cara Kerja 

1. Filter holder bekerja menghisap udar 

2. Udara yang terhisap akan tertangkap oleh filter holder 

E. Prosedur operasional 

Persiapan alat dalam keadaan terpasang dan siap untuk digunakan 

1. Persiapan saringan / filter 

a. Siapkan saringan LVAS sesuai dengan kebutuhan 

b. Masukkan saringan kedalam oven dan panaskan dengan suhu 100
0
C selama 1 jam 

c. Masukkan saringan ke dalam desikator selama 15 menit 

d. Timbang saringan dengan timbangan analitik dan catat beratnya pada catatan serta 

diberi kode tertentu 

e. Masukkan kembali saringan kedalam desikator selama 15 menit 

f. Lakukan penimbangan kembali, bila berat yang diperoleh sama dengan penimbangan 

pertama, maka saringan tersebut dapat digunakan dan berat yang diperoleh tersebut 

adalah W1 

g. Bila berat saringan pada penimbangan kedua tidask sama dengan penimbangan 

pertama, maka saringan dimasukkan kembali kedalam desikator selama 15 menit lalu 

ditimbang kembali 

h. Bila berat penimbangan ketiga sama dengan berat penimbangan pertama, maka 

saringan dapat digunakan dan berat yang diperoleh adalah W1 

i. Bila setelah dilakukan penimbangan selama tiga kali saringan belum juga stabil, 

maka sebaiknya saringan tersebut dipanaskan kembali dalam oven 

2. Pelaksanaan  

a. Pasang saringan yang telah disiapkan pada filter holder dengan pinset dan tidak boleh 

dipegang  

b. Pasang filter holder pada tripot dengan ketinggian 1,5 m dari permukaan tanah  

c. Hubungkan filter holder dengan pompa penghisap dengan menggunakan slang plastic 

d. Hubungkan pompa penghisap dengan transformator (trafo) 

e. Hubungkan trafo dengan sumber listrik 

f. Hidupkan pompa penghisap 

g. Atur kecepatan aliran udara 

h. Setelah waktunya cukup, matikan pompa penghisap 

i. Keluarkan saringan dari filter holder secara hati-hati dan tidak boleh miring, 

kemudian masukkan ke dalam petridish 

j. Bawa saringan kelaboratorium 

k. Pasang filter pada filter holder 



l. Hidupkan alat dengan menekan Swich “ON” 

F. Cara Menghitung Kadar Debu 

 

Jumlah kadar debu = 
berat debu hasil penimbangan (µg) 

 = µg/m
3 

   Banyaknya udara terhisap 

 Dimana : berat debu hasil penimbangan = berat filter akhir – berat filter awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 

Kelembaban, Kecepatan angin dan Suhu 

Pada 2 Titik Di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Teluk Bayur 

Kota Padang Tahun 2014 

 

NO. Titik Kelembaban 

(%) 

Kecepatan Angin 

(m/s) 

Suhu 

(
0
C) 

 

  Pagi 

 

Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore 

1 I (RT 01) 77 57 68 1,7 1,9 1 29 35 32 

 

2 II (RT 02) 76 56 68 1 1,6 1,2 30 33 31 

 

 Rata-rata 76,5 56,5 68 1,3 1,7 1,1 29,5 34 31,5 

 

 
 


