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PENDAHULUAN

Kapas sebagai bahan dasar pembuatan tekstil
masih mempunyai keunggulan mengingat ongkos tanam
dan pengolahannya yang rendah. pabrik tekstil yang
memakai kapas sebagai bahan dasar memberi risiko
pajanan debu kapas pada saluran napas pekerja. Salah
satu bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh karena
penghisapan debu kapas, hemp atau flax sebagai bahan
dasar tekstil adalah penyakit bisinosis (l). Kata bisinosis
berasal dari perkataan Yunani "by sos,,yang berarti kain
atau rami yang dihasilkan oleh tanaman flax. Istilah ini
pertama kali diperkenalkan oleh proust tahun lg7j (2,3).
Diagnosa bisinosis ditegakkan dengan adanya keluhan
rasa tertekan di dada dan atau sesak napas pada hari
pertama bekerja setelah hari libur, sehingga gejala yang
khas ini dinamakan "Monday tightness,,. Gejala ini
menghilang bila pekerja meninggalkan lingkungan
kerjanya. Keluhan ini timbul diduga karena obstruksi
pada saluran napas. Obstruksi yang terjadi ini disebut
obstruksi akut. Bila pekerja tidak dipindahkan. dari
lingkungan yang berdebu maka obstruksi akut yang
mula-mula reversibel akan menetap. Hal ini dapat
dibuktikan dengan pemeriksaan fungsi paru. penurunan

VEPI yang pada awalnya masih bersifat reversibel,
yang lama kelamaan menjadi menetap. Obstruksi yang
dapat ditemukan pada pekerja sebelum mereka bekerja
pada hari pertama setelah istirahat pada hari libur,
disebut obstruksi kronik. Jangka waktu terjadinya
obstruksi kronik tergantung dari banyak hal seperti kadar
debu, lama pajanan, kebiasaan merokok dan sebagai-
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nya (2,4). Prevalensi bisinosis di berbagai negara
bervariasi antara | - 88 % dan pada umumnya ber-
gantung pada kadar debu lingkungan kerja (4,5).Nilai
Ambang Batas (NAB) debu kapas yang diperkenankan
"American Conference Govermental Industrial Hygiene,,
(ACGIH) adalah 0,2 mgn43 (6).

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh data
prevalensi bisinosis,batuk kronik,bronkitis kronik,
obstruksi akut dan obstruksi kronik serta hubungannya
dengan kadar ileb-ir-lingkungan kerja dan kebiasaan
merokok. Manfaat penelitian ini adalah menu-runkan
prevalensi.bisinosis dengan menurunkan kadar debu
yang pada akhimya memberi perlindungan kesehatan
terhadap pekerja.

'.
BAHAN DAN.CARA

Responden diambil sebanyak 88 subyek dari bagian
"spinning" dan "carding" pabrik tekstil di Jakarta. Dari
541 orang populasi di bagian "spinning,, dan 106 orang
di bagian "carding" diambil sebagai sampel masing-
masing 73 orang dan 15 orang. Kriteria subyek adalah
telah bekerja lebih dari 6 bulan dan telah istirahat 24
jam sebelumnya. Dilakukan pengumpulan data
kesehatan dengan kuesioner kesehatan,data faal paru
dengan pemeriksaan spirometri dan mini peak flow
meter dilakukan sebelum dan sesudah kerja, dan data
kadar debu di lingkungan kerja dengan alat.,low vol-
ume air sampler" pada masing-masing 3 tempat di
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Tabel VI
Perbandingan prevalensi Antar peneliti

'lunn Tmpor l\rktu prer.. Bisinosis l(adar debu Lama kerjar'*ciultr

terlalu banyak bronkitis kronik yang ditemukan.
Bronkitis kronik biasanya ditemukan pada bisinosis yang
lebih lanjut yaitu pada derajat C2 - C3 (ll), tapi pada
penelitian ini ditemukan bronkitis pada bisinosis derajat
ringan (C l/2). Hal ini mungkin karena mereka telah
menderita bronkitis sebelumnya atau oleh karena sebab
lain yang diperburuk dengan bekerja pada lingkungan
yang berdebu.

Tidak didapatkan perbedaan yang bermakna
prevalensi obstruksi akut pada pekerja yang menderita
bisinosis dengan yang tidak mengalami bisinosis. Hal
ini menunjukan bisinosis tidak selalu disertai dengan
obstruksi akut. Penelitian Bratawidjaja juga men-
dapatkan tidak ada hubungan antara bisinosis dengan
obstruksi akut.

Tidak didapatkan perbedaan prevalensi batuk
kronik dan bronkitis kronik antara peked a yanghampir
selalu memakai ApD dengan yang jarang memakai
APD. Hal ini dapat terjadi karena : kemungkinan
pemakaian APD tidak berhubungan dengan kejadian
bisinosis karena yang berperan dalam terjadinya bisinosis
bukan hubungan "dose response,' tapi faktor imunologi
(s, lo).

Tidak didapatkan perbedaan prevalensi bisinosis,
batuk kronik dan bronkitis kronik antara yang merokok
dengan yang tidak merokok. Hal ini dapat terjadi karena
jumlah pekeda yang merokok dan jumlah rokok yang
dihisap terlalu sedikit sehingga hubungan merokok
dengan bisinosis pada penelitian ini tidak dapat
dianalisa.

Tidak ada perbedaan bermakna antarariwayat
alergi pekerja yang mengalami bisinosis dengan yang
tidak mengalami bisinosis. Tidak dilakukan pemeriksaan
uji kulit pada penelitian ini sehingga sukar untuk
menganalisa hubungan bisinosis dengan reaksi
imunologi pekerja.

Dari 88 subyek penelitian, tidak satupun ditemukan
penderita asma, padahal prevalensi asma adalah 5_lO%
dari jumlah penduduk. Hal ini mungkin terjadi karena
pekerja asma sudah mengundurkan diri lebih dahulu.
Demikian pula, tidak ditemukan obstruksi kronik karena
usia pekerja yang relatif muda dan lama kerja yang
relatif singkat sehingga pekerja sudah pergi sebelum
terjadi obstruksi kronik.
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Fenetitian Bratawidjaja 19g6 pada pabrik tekstil
.r ftnrE ada di Jakarta dan sekitarnya mendapatkan kadar
"ren: rara-rata 1,59 mg/M3 dengan prevalensi bisinosis
-:,1 ur r2ng merupakan hasil rata-rata pada beberapa
;nur.nk denean rentang kadar debu 0,25 mg/M3 _ 3,23
nts \[] dan rentang prevalensi bisinosis 24 _ S5o/o (5).
Se;anelian penelitian ini mendapatkan prevalensi yang
.c,ir,Erf lebih tinggi yairu 27,3% dengan kadar debu 0,407
rrg \13. Perbedaan ini disebabkan oleh banyak faktor
:emni perbedaan cara pengendalian debu seperti suhu,
u*",ernbaban. pemakaian ApD maupun lama kerja. pada
srnelitian ini tidak terdapat perbedaan prevalensi
:,snosis antara bagian ,,spinning,, yang kadar debunya
r*rft tinesi sedikit dibandingkan dengan bagian ,,card_

m:-" Hal ini dapat terjadi karena kadar debu di kedua
-rer:pat ).ang dibandingkan tidak berbeda secara
rernalina (p>0,05), dan karakteristik pekerja yang
::bandin_gkan seperti umur, lama pajanan,kebiasaan
rn<rokok dan kebiasaan memakai ApD tidak berbeda
xnnakna (p>0,05)

Didapatkan perbedaan prevalensi batuk kronik
en:ar-a penderita bisinosis dan tidak bisinosis. Bisinosis
yeng ditemukan semuanya dalam derajat ringan yaitu
I I 2. dan batuk kronik memang merupakan suatu
misode sebelum terjadinya bisinosis yang lebih berat dan
:ronkitis kronik (ll). Hal ini sesuai dengan masa kerja
:rkerja yang belum terlalu lama. Tidak ada perbedaan
anara bronkitis kronik pada pekerja yang bisinosis
:e.ngan yang tidak bisinosis. Hal ini sesuai dengan lama
keria pekerja yang belum terlalu lama sehingga belum
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Rata+ata
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29 bulan
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2.

SARAN
Risiko gangguan pernapasan pada pekerja pabrik

tekstil terhadap pajanan debu kapas di masa datang
masih tetap besar mengingat peminat tekstil dengan
bahan dasar kapas yang nyaman dipakai dibanding
dengan serat sintetis lainnya disamping ongkos tanam
dan pengolahannya yang rendah. Untuk menunjang
usaha perlindungan terhadap gangguan pernapasan pada
pekerja kapas maka diajukan saran-saran sebagai
berikut :

t. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut
dengan jumlah sampel yang lebih besar dan
dikembangkan dengan metode kohort untuk
menemukan sebab sebenarnya dari penyakit
bisinosis ini sehingga pengendalian penyakit
bisinosis ini dapat lebih terarah.

Kepada pengelola pabrik untuk menurunkan
prevalensi bisinosis di pabrik dengan :

- Upaya penurunan kadar debu lingkungan kerja
dengan cara menambah jumlah penghisap debu
dan menambah kelembaban ruangan.

- Upaya peningkatan cara pemakaian alat
pelindung diri yang baik dan tepat dengan
penyuluhan sehingga dapat melindungi
pekerja dari debu kapas.

Kepada pengelola pabrik disarankan untuk
melakukan pemeriksaan faal paru dan radiologi
toraks prakerja dan berkala bagi pekerja untuk
perlindungan kesehatan maupun perlindungan
terhadap tuntutan di masa datang maupun
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kemungkinan untuk pemindahan tempat kerja bagi
pekerja yang telah mengalami bisinosis.
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