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ABSTRAK 

 

PENGARUH  ENDOTOKSIN LIPOPOLISAKARIDA DALAM DEBU BAHAN 

BAKU PAKAN TERNAK TERHADAP PENINGKATAN CROSS SHIFT TOLL 

LIKE RECEPTORS 4  (TLR4)  DAN TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA     

(TNF- α) DALAM CAIRAN NASAL LAVAGE PEKERJA GUDANG 

 

      Pekerja yang terpapar debu bahan baku pakan ternak pada industri pakan ternak 

beresiko terjadinya penurunan fungsi paru dan gangguan pernafasan yang disebabkan 

inflamasi akibat terhirup debu bahan baku pakan ternak yang mengandung 

endotoksin LPS. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

paparan  endotoksin LPS dalam debu bahan baku pakan ternak terhadap peningkatan 

TLR4, TNF-α nasal lavage, penurunan fungsi paru serta peningkatan keluhan 

pernapasan. 

      Jenis penelitian ini adalah observational analytic dengan  rancangan longitudinal 

study yaitu pengukuran dan pengambilan sampel dilakukan sebelum dan sesudah 

bekerja. Sampel terdiri dari 12 orang pekerja. Variabel bebas adalah  kadar  

endotoksin LPS  dan  kadar debu  personal.  Variabel  tergantung  adalah  ekpresi 

TLR4, kadar TNF–α, nasal lavage, fungsi  paru  dan  keluhan  pernapasan.  Variabel  

penganggu adalah umur, masa kerja  dan  kebiasaan  merokok. 

      Hasil pengukuran rerata kadar debu personal setelah bekerja didapat sebesar 1,54 

mg/m3, dan rerata kadar endotoksin LPS sebesar 1,629,04 EU/L; cairan nasal lavage 

setelah bekerja mengalami peningkatan ekspresi TLR4 pada 100% sampel; kadar 

TNF-α nasal lavage setelah bekerja mengalami peningkatan pada 58,33% sampel; 

fungsi paru mengalami penurunan nilai FEV1 pada 83,33% sampel dan penurunan 

FVC pada 91,6% sampel; keluhan pernafasan ringan dialami pada 66,7% sampel dan 

keluhan pernafasan sedang dialami pada 33,3% sampel. Kadar debu personal tidak 

berhubungan dengan kadar endotoksin (uji korelasi Pearson p= >0,05). Endotoksin 

LPS berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekspresi TLR4 ( regresi liniear p= 

0,004) dan penurunan fungsi paru (FVC) (regresi liniear p=0,033). Debu personal 

berpengaruh terhadap penurunan fungsi paru (FEV) (regresi liniear P=0,044). 

     Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa endotoksin LPS dapat 

meningkatkan ekspresi TLR4 nasal lavage serta dapat menurunkan fungsi paru 

(FVC). Didapatkan bahwa debu personal dapat menurunkan fungsi paru (FEV1). 

Disarankan untuk melakukan engineering control seperti penggunaan exhaust dan 

sistim ventilasi untuk meminimalisir paparan debu bahan baku pakan ternak dan 

melakukan administrative control yaitu membuat berbagai prosedur kerja (SOP), 

termasuk di dalamnya adalah pemakaian APD yang sesuai, dalam hal ini adalah 

respirator. 

 

Kata kunci: debu bahan baku pakan ternak,   endotoksin LPS,  nasal lavage, TLR4, 

TNF-α. 
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