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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 LPG dan Penyusunnya 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) adalah sediaan gas alam siap pakai yang 

dapat dicairkan dengan cara dikompres menggunakan tabung. Gas ini digunakan 

sebagai bahan bakar dalam memasak karena bersifat aman, mudah menguap dan 

tidak merusak ozon (Bin Hashim, 2008). LPG tersusun oleh senyawa gas propana 

dan butana (n-butana dan iso-butana). Gas ini merupakan jenis gas alam yang 

berasal dari pengolahan minyak bumi atau minyak mentah. Gas ini diolah 

sedemikian rupa dan ditempatkan dalam tabung silinder yang bertujuan untuk 

menjaga kestabilan suhu dan tekanan karena LPG mempunyai sifat mudah 

menguap (Carson dan Mumford, 2002). 

2.1.1 Hidrokarbon 

Propana dan butana merupakan senyawa hidrokarbon yaitu senyawa 

organic yang tersusun dari ikatan hidrogen dan karbon. Propana tersusun oleh 3 

rantai karbon dan 8 rantai hidrogen. Sedangkan, butana tersusun oleh 4 rantai 

karbon dan 10 rantai hydrogen (Chang, 2005). Walaupun tersusun oleh hidrogen, 

kedua senyawa hidrokarbon ini mempunyai sifat tidak larut dalam air. Propana 

dan butana dalam kadar normal diketahui tidak memiliki efek toksik, namun pada 

konsentrasi tinggi, penguapan gas ini jika terhirup bisa menyebabkan terjadinya 

asphyxia karena kekurangan oksigen (Carson dan Mumford, 2002). 
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2.1.2 Mercaptan 

Senyawa gas penyusun LPG yaitu propana dan butana merupakan gas 

alam sehingga tidak memiliki aroma yang khas atau tidak berbau. Sehingga, untuk 

memberikan tanda mengenai keberadaan gas tersebut, maka ditambahkanlah zat 

pemberi aroma yaitu mercaptan (etil mercaptan dan metil mercaptan) kedalam 

LPG. Mercaptan merupakan senyawa kimia yang tersusun oleh sulfur, hidrogen, 

dan karbon. Senyawa kimia ini dapat diperoleh dari pembusukan bahan hayati 

maupun hewani dan mempunyai aroma yang tidak sedap serta menyengat. Karena 

itu, maka mercaptan digunakan sebagai zat tambahan terhadap gas alam yang 

tidak berbau seperti contohnya propane (Lagasse, 2012). 

Menurut CDC, mercaptan dengan paparan yang lama bisa menimbukan 

efek toksik yang mengakibatkan terjadinya iritasi pada membrane mucus saluran 

pernapasan sehingga dapat mengganggu alur pernapasan. Efek toksik lainnya 

berupa mata merah, pusing, sakit kepala, mual, dan kelelahan otot. Selain itu, 

hirupan etil mercaptan selama 20 menit mengakibatkan penurunan frekuensi 

pernapasan dan peningkatan volume tidal paru (European Chemicals Bureau, 

2005). 

 

2.2 Fungsi Kerja Pernapasan 

Bernapas merupakan kebutuhan dasar semua makhluk hidup. Bernapas 

secara umum diartikan sebagai proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon 

dioksida. Bernapas dapat dibedakan menjadi dua yaitu pernapasan sel dan 

pernapasan eksternal. Pernapasan sel adalah proses metabolisme di mitokondria 

yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan energi yang 
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berasal dari nutrisi intrasel. Sedangkan, pernapasan eksternal merupakan proses 

pertukaran oksigen dan karbondioksida diantara lingkungan sekitar dan sel dalam 

tubuh makhluk hidup. Pernapasan eksternal terjadi secara 4 tahap, yaitu 

(Sherwood, 2010) : 

1. Proses ventilasi yaitu terjadinya pertukaran udara antara atmosfer 

(lingkungan luar) dan alveolus pada paru-paru.. Laju ventilasi telah diatur 

sedemikian rupa oleh tubuh manusia sehingga aliran udara masuk dan 

keluar bias sesuai dengan kebutuhan dalam proses metabolisme. 

2. Oksigen dan karbondioksida mengalami pertukaran yang terjadi diantara 

alveolus dan pembuluh darah melalui proses difusi. 

3. Oksigen dari paru-paru dan karbondioksida dibawa dan disebarkan melalui 

pembuluh darah menuju jaringan tubuh disekitarnya. 

4. Proses pertukaran oksigen dan karbondioksida antara sel dan pembuluh 

darah kapiler. 

 

Gambar 2.1 Proses Pernapasan (Sherwood, 2010) 
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2.2.1 Volume Paru 

Volume paru mempunyai nilai yang bervariasi karena pada saat terjadinya 

proses pernapasan, paru-paru mengembang dan mengempis. Ada 4 parameter 

volume paru dan apabila dijumlahkan, jumlahnya sama dengan volume 

maksimum paru. Volume paru termasuk di dalamnya yaitu (Guyton dan Hall, 

2011) : 

1. Tidal Volume (TV) 

Volume tidal merupakan volume normal pada saat inspirasi ataupun 

ekspirasi. Nilai rata-rata normal pada orang dewasa adalah sebesar 500 ml. 

2. Inspiratory Reserve Volume (IRV) 

Volume cadangan inspirasi adalah jumlah volume tambahan yang bisa 

dihirup melebihi volume tidal dengan inspirasi paksa atau maksimal. Nilai 

normalnya adalah sekitar 3000 ml. 

3. Expiratory Reserve Volume (ERV) 

Volume cadangan ekspirasi diartikan sebagai volume tambahan maksimal 

yang bisa dicapai setelah berlangsungnya ekspirasi normal yaitu sebesar 

1100 ml.  

4. Residual Volume (RV) 

Volume residu adalah volume paru-paru yang masih tersisa setelah 

ekspirasi paksa atau maksimal berlangsung. Nilai normalnya kira-kira 

1200 ml.  
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2.2.2 Kapasitas Fungsional Paru 

Kapasitas paru adalah pertanda dari berlangsungnya siklus pernapasan 

dalam paru-paru. Dimana kapasitas paru juga merupakan gabungan antara dua 

atau lebih volume paru. Kapasitas paru dapat diuraikan sebagai berikut (Guyton 

dan Hall, 2011) : 

1. Inspiratory Capacity 

Kapasitas inspirasi adalah besarnya udara yang dapat masuk setelah 

ekspirasi normal. Jumlah udara yang bisa masuk setara dengan jumlah 

volume tidal (TV) dan volume cadangan inspirasi (IRV) yaitu sekitar 3500 

ml. 

2. Residual Functional Capacity 

Kapasitas residu fungsional adalah jumlah udara yang masih ada di dalam 

paru-paru setelah terjadinya ekspirasi. Kapasitas ini setara dengan jumlah 

volume cadangan ekspirasi dan volume residu yaitu sebesar 2300 ml. 

3. Vital Capacity 

Kapasitas vital paru diartikan sebagai jumlah maksimal udara yang keluar 

(ekspirasi) dari sebuah hirupan (inspirasi) maksimal dalam satu tarikan 

napas. Kapasitas ini setara dengan jumlah dari TV, ERV dan IRV yaitu 

sekitar 4600 ml pada orang dewasa. 

4. Total Lung Capacity 

Kapasitas total paru adalah ukuran yang digunakan untuk mendeskripsikan 

jumlah total udara yang bisa ditampung oleh paru-paru pada saat 

mengembang. Jumlahnya sebesar 5800 ml, yaitu setara dengan  jumlah 

dari kapasitas vital paru (VC) dan volume residu (RV). 
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Gambar 2.2 Volume dan Kapasitas Paru (Guyton dan Hall, 2011) 

 

2.3 Gangguan Fungsi Paru 

Fungsi Paru dikatakan terganggu jika ada yang menghambat proses 

pernapasan, tidak normalnya pernapasan atau menurunnya fungsi pernapasan dan 

telah menimbukan ketidaknyamanan. Terganggunya fungsi paru dapat disebabkan 

oleh beberapa hal seperti debu, polusi, zat kimia maupun faktor dari dalam tubuh 

seperti kelemahan otot. Gangguan fungsi paru ini harus segera dideteksi dan 

ditangani, karena bisa menyebabkan terjadinya kegagalan pernapasan sehingga 

menyebabkan tingginya kadar karbondioksida dalam darah (Budiono, 2007). 

Gangguan fungsi paru secara umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 

penyakit paru obstruktif, penyakit paru restriktif, dan penyakit paru campuran 

(Pellegrino dkk., 2005). 
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2.3.1 Penyakit Paru Obstruktif  

Penyakit paru obstruktif adalah sebuah keadaan dimana terdapat kelainan 

pada proses ventilasi berupa sumbatan atau resistensi yang mengakibatkan 

berkurangnya aliran udara ke dalam paru-paru (Pellegrino dkk., 2005). Penyakit 

paru obstruktif dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) 

Penyakit paru obstruktif kronis atau yang disingkat dengan PPOK adalah 

sebuah kelainan berupa sumbatan pada jalur udara yang telah terjadi dalam 

waktu yang lama atau menahun. Sumbatan jalur udara ini terjadi terutama 

saat proses ekspirasi (Mengkidi, 2006). Pada PPOK, terjadi penyempitan 

jalur udara bagian bawah sehingga pada tampilan klinisnya bias 

didapatkan terjadi bronkiolitis ataupun emfisema (Sherwood, 2010). 

2. Bronkitis kronik 

Brokitis kronik adalah keadaan berupa terjadinya peradangan menahun 

pada saluran napas bagian bawah yaitu bronkus. Kondisi ini bias dipicu 

oleh beberapa factor seperti debu, allergen, asap rokok dan polutan. 

Peradangan ini mengakibatkan penyempitan jalur udara sehingga aliran 

udara menjadi terhambat (Sherwood, 2010). 

3. Emfisema 

Emfisema  adalah penyakit obstruktif yang terjadi akibat berkurangnya 

elastisitas paru dan luas permukaan  alveolus dan mengakibatkan pecahnya 

dinding alveolus. Berdasarkan tempatnya, emfisema dapat dibedakan 

menjadi 4 jenis yaitu emfisema parasinar, sentrilobulbar, parasepta, dan 

irreguler (Mengkidi, 2006).  



13 
 

 
 

4. Asma 

Asma adalah gangguan pernapasan yang terjadi karena adanya inflamasi 

atau peradangan yang kronis pada saluran napas sehingga menyebabkan 

terjadinya hambatan aliran udara saat bernapas. Hambatan aliran udara ini 

mengakibatkan terjadinya napas yang pendek dan batuk (Sitanggang, 

2009). Asma merupakan penyakit turunan dan terjadi melalui reaksi 

hipersesitivitas yang dapat dipicu oleh factor luar berupa allergen yang 

menyebabkan timbulnya bronkospasme (Kim dan Mazza, 2011). 

2.3.2. Penyakit Paru Restriktif  

Penyakit paru restriktif adalah kelainan fungsi paru yang ditandai oleh 

menurunnya volume dan kapasitas paru, hipoventilasi yang berakibat kurangnya 

oksigen pada jaringan, serta dyspnea yang berakibat menurunnya pertukaran gas 

antara oksigen dan karbondioksida. Kelainan ini juga sering disebut dengan 

penyakit paru interstitial karena pada penyakit ini terjadi inflamasi dan kerusakan 

jaringan dan selanjutnya terjadi fibrosis pada intersitium. Penyakit ini 

menyebabkan paru-paru menjadi keras dan merupakan kelainan yang ireversible. 

Penyakit paru restriktif termasuk diantaranya (Staggenborg, 2009) : 

1. Fibrosis paru 

Kelainan yang ditandai oleh  fibrosis interstinum  paru progresif yang 

megakibatkan terjadinya hipoksia. Penyakit ini bersifat progresif pada 

kebanyakan kasus, berakibat insufisiensi paru, kor pulmonaler dan gagal 

jantung. 
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2. Sarkoidosis 

Sarkoidosis adalah penyakit inflamasi yang bersifat multisystem yaitu 

bisa menyerang lebih dari satu system tubuh manusia. Penyakit ini 

ditandai dengan adanya lesi berupa granuloma non kaseosa pada jaringan 

paru-paru. Gejala yang timbul bisa beragam seperti dyspnea, batuk, nyeri 

dada serta demam. Pada pemeriksaan paru dapat ditemukan adanya 

desaturasi oksigen akibat dari keterbatasan pada proses masuknya oksigen 

yang mengakibatkan terjadinya hipoventilasi (Kamangar, 2014).   

3. Cedera akut pada paru-paru 

Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh cedera langsung 

pada paru-paru. Cedera akut ini bisa mengakibatkan inflamasi 

berkelanjutan pada jaringan yang bersangkutan. Hal ini sering disebabkan 

oleh adanya sepsis, pneumonia, trauma ataupun aspirasi. Cedera akut pada 

paru-paru ini berdampak menurunkan volume paru dan kesalahan 

ventilasi-perfusi paru. 

4. Pleuritis 

Sebuah inflamasi atau peradangan yang terjadi pada selaput yang 

mengelilingi dinding paru-paru. Hal ini mengakibatkan penderita 

mengalami nyeri pada saat melakukan pernapasan. 

5. Pneumonia 

Pneumonia adalah penyakit infeksi pada dinding paru-paru. Kelainan 

karena faktor imunologik  ini disebabkan oleh debu atau antigen yang 

terinhalasi, contohnya spora jamur, protein, bulu virus dan bakteri. 
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Gejalanya menyerupai pilek dan influenza namun disertai dengan adanya 

pemendekan napas (Staggenborg, 2009).  

2.4 Spirometri 

Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui volume 

udara yang bisa dihirup dan bisa dihembuskan oleh seseorang. Uji spirometri 

menggambarkan volume udara dengan menggunakan grafik berupa kurva ataupun 

digital dan melalui hal tersebut dapat diketahui keefektifan pengisian dan 

pengosongan udara dalam paru-paru (Johns dan Pierce, 2008). 

Volume udara yang dapat diukur dalam uji spirometri secara umum terdiri 

dari beberapa parameter yaitu: kapasitas vital paru paksa (FVC), volume ekspirasi 

paksa 1 (FEV1) yaitu volume yang diekspirasi secara maksimal dalam 1 detik 

setalah berlangsungnya sebuah inspirasi secara maksimal atau paksa, peak 

expiratory flow (PEF) yaitu laju maksimal ekspirasi dan FEV1/FVC yang 

dinyatakan dalam rasio (Johns dan Pierce, 2008). Pengukuran volume paru dalam 

interpretasinya dilakukan dengan membandingkan dengan nilai pada populasi 

normal berdasarkan jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan etnis sehingga 

didapatkan prediksi terhadap nilai normal berupa: 

1. Jenis Kelamin: laki-laki memiliki FVC, FEV, dan PEF lebih tinggi dari 

perempuan namun memiliki nilai yang lebih rendah pada rasio FEV1/FVC 

2. Usia: terjadi peningkatan FVC, FEV1, PEF dan penurunan rasio 

FEV1/FVC sampai mencapai usia tertentu yaitu laki-laki sampai usia 25 

tahun dan perempuan 20 tahun. Lalu selanjutnya, setelah usia tersebut 
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dicapai akan terjadi penurunan dari semua parameter secara bertahap dan 

perlahan. 

3. Tinggi badan: FVC, FEV1, dan PEF meningkat seiring dengan tinggi 

badan. 

4. Etnis: kelompok etnis kaukasia mempunyai FEV1 dan FVC dengan nilai 

tertinggi dan nilai terendahnya berada pada kelompok etnis polinesia. 

Pemeriksaan spirometri ditujukan untuk melakukan skrining terhadap 

penyakit yang menyangkut pernapasan serta untuk melakukan diagnosis. Karena 

itu, interpretasi uji faal paru digunakan untuk membedakan bagaimana kerja paru 

yang dikategorikan normal dan tidak normal atau terdapat gangguan fungsi paru. 

Fungsi paru dikatakan normal apabila nilai FVC ≥80% dan rasio FEV1/FVC 

≥75% dari nilai prediksi normalnya (Johns dan Pierce, 2008). 

Pada penyakit yang menyangkut paru-paru dimana terdapat gangguan 

dalam fungsi kerja atau faal paru terdapat penyimpangan dari nilai normal dan 

berbeda diantara penyakit paru obstruktif, penyakit paru restriktif dan penyakit 

paru campuran. Pada penyakit paru obstruktif dimana terdapat gangguan karena 

terdapat sumbatan sehingga udara tidak mengalir dengan baik, uji spirometri 

menunjukkan nilai FEV1 <80% dan rasio FEV1/FVC 70-75% dari nilai prediksi 

normal. Penyakit paru restriktif menunjukkan nilai yang berbeda dari penyakit 

paru obstruktif berkaitan dengan perbedaan mekanismenya dimana pada penyakit 

paru restriktif terjadi penurunan FEV1 dan FVC yaitu <80% dari nilai prediksi 

normal dan rasio FEV1/FVC yang berada pada nilai yang relatif normal atau 

meningkat yaitu >80%. Pada penyakit paru campuran dimana gangguannya 
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merupakan gabungan antara obstruktif dan restriktif terjadi penurunan nilai 

seluruh parameter pengukuran volume paru (Johns dan Pierce, 2008). 

2.5 Keluhan Muskuloskeletal 

 Sistem muskuloskeletal merupakan sebuah system yang penting dalam 

tubuh manusia. Sistem ini memberikan tubuh manusia kemampuan untuk 

melakukan aktivitas dan pergerakan, memberikan bentuk tubuh serta memberikan 

dukungan dan stabilitas atau keseimbangan tubuh. Berdasarkan penamaannya, 

system muskuloskeletal terdiri dari 2 sistem yang dijadikan satu kesatuan yaitu 

system otot dan system rangka (Widharma, 2013). 

 Sistem otot dan rangka bekerja secara berkesinambungan dalam 

melakukan aktivitas berupa pergerakan yang ditimbulkan oleh mekanisme 

kontraksi dan relaksasi otot. Apabila terjadi masalah yang mempengaruhi gerakan 

tubuh dan mengganggu system muskuloskeletal, yaitu termasuk otot, tendon, 

ligament, persendian dan sebagainya, itulah yang dimaksud dengan 

Musculoskeletal Disorders yang menyebabkan munculnya keluhan 

muskuloskeletal di kalangan pekerja (CDC, 2014). Keluhan muskuloskeletal ini 

memiliki tingkat yang beragam yaitu mulai dari ringan sampai dengan berat yang 

biasanya akan sangat mempengaruhi aktivitas dalam bekerja. Keluhan 

muskuloskeletal berkaitan dengan penerapan aplikatif dari postur tubuh dan sikap 

kerja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomis (Akinpelu dkk., 2011). 

Dalam praktiknya, keluhan musculoskeletal ini dapat dideteksi dengan sebuah 

metode yaitu menggunakan Nordic Body Map, yaitu sebuah kuisioner yang 

mencakup pemetaan bagian tubuh secara menyeluruh dan dinyatakan melalaui 

skala nyeri 1 sampai 4 (Tirtayasa dkk., 2013) 


