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ABSTRAK 

 

Status Faal Paru merupakan keadaan fungsional paru yang diukur 
menggunakan alat spirometer dan diketahui melalui nilai Kapasitas Vital Paksa 
(KVP) dan Volume Ekspirasi dalam satu detik (VEP1). Status faal paru juga 
dipengaruhi faktor individu yaitu usia, lama kerja, masa kerja, pemakaian masker, 
perokok pasif, dan indeks massa tubuh. Tujuan penelitian ini adalah 
mengidentifikasi faktor risiko kelainan faal paru pada pekerja wanita penyapu jalan 
di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan rancangan cross 
sectional. Sampel penelitian ini berjumlah 10 orang yang pekerja wanita penyapu 
jalan di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode 
wawancara dan pengukuran status faal paru menggunakan spirometer. Pengukuran 
pencemar udara kadar debu, SO2, NO2, dan CO masing masing berturut turut 
menggunakan Epam 5000, metode Pararosanilin, metode Saltzman,  metode 
Nondispersive infrared. Analisis penelitian ini menggunakan uji Chi Square.  

Hasil penelitian menunjukkan pada ketiga titik yaitu kadar debu pada titik 
ketiga sebesar 1,33 mg/m3 dan kadar NO2 pada titik pertama sebesar 103,6 µg/m3. 
Kedua parameter tersebut telah melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan 
Gubernur Jatim No. 10 Tahun 2009. Kadar SO2 dan CO pada ketiga titik masih di 
bawah baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran status faal 
paru menyatakan bahwa 6 dari 10 orang responden memiliki kelainan faal paru 
yaitu restriksi ringan. Analisis dengan antara variabel terikat (faal paru) dengan 
bebas (umur, lama kerja, masa kerja, merokok pasif, pemakaian masker, dan indeks 
massa tubuh) menunjukkan hasil bahwa hanya variabel umur dan faal paru yang 
signifikan sedangkan yang lain tidak signifikan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel yang memiliki hubungan 
hanya variabel umur dengan status faal paru yang memiliki hasil signifikan. Bagi 
pekerja wanita penyapu jalan sebaiknya menggunakan masker yang selalu bersih 
dan memperhatikan lama waktu bekerja. 
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