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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perwujudan  kualitas udara yang bersih dan sehat khususnya didalam

ruangan, merupakan bagian pokok di bidang kesehatan. Udara sebagai

komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan perlu dipelihara dan

ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukungan bagi

makhluk hidup untuk hidup secara optimal.

Udara merupakan komponen kehidupan yang sangat vital bagi kehidupan

manusia. Akan tetapi, karena seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti

oleh beragamnya aktifitas manusia, kualitas udara cenderung mengalami

penurunan. Beragam aktifitas manusia seperti kegiatan industri, transportasi,

dan kegiatan lainnya memiliki peranan yang signifikan dalam mendorongnya

terjadi pencemaran udara.

Kualitas udara di dalam ruangan juga dapat mempengaruhi kondisi

kesehatan seseorang, karena dimana orang tersebut berada setiap harinya juga

merupakan penggambaran dari kualitas lingkungannya. Suhu, kelembapan,

kebisingan, pencahayaan, dan debu merupakan komponen yang ada di dalam

suatu ruangan.

Seperti pada peraturan no Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan
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Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri, maka standar yg digunakan

tersebut menjadi acuan standar keadaan komponen udara di dalam ruangan.

Pengukuran yang tepat, penggambaran keadaan yang detail, dan

pengamatan yang hati-hati dapat memberikan hasil yang maksimal dalam

pengukuran kondisi udara di dalam ruangan. Sehingga dapat terwujud

diketahuinya kualitas udara bersih dan sehat di dalam ruangan.

1.2 Rumusan Praktikum

Bagaimana proses pengukuran kualitas udara di dalam ruangan (indoor)?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui metode pengujian udara di dalam ruangan.

2. Mengetahui dan mempraktekkan cara pengoperasian alat yang digunakan

dalam pengujian kualitas fisik pencahayaan, suhu , kelembaban, kebisingan

dan partikulat debu udara di dalam ruangan.

3. Mengukur tingkat pencahayaan di dalam ruangan.

4. Mengukur suhu di dalam ruangan.

5. Mengukur kebisingan di dalam ruangan dengan dua keadaan berbeda.

6. Mengukur kelembapan di dalam ruangan.

7. Mengukur kadar partikulat debu di dalam ruangan.
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1.4 Manfaat Praktikum

1. Memberi pengetahuan kepada mahasiswa cara menguji kualitas udara di

dalam ruangan beserta cara pengoperasian alat yang digunakan.

2. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pengukuran suhu,

kelembapan, bising, cahaya, dan debu di dalam ruangan yang dapat

mempengaruhi kualitas kesehatan lingkungan dan berdampak pada kesehatan

manusia yang ada di ruangan tersebut.
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BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Udara

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan

troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang

dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur

lingkungan hidup lainnya. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu

udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. Baku mutu udara

ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang

ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya dalam udara ambien. Perlindungan mutu udara ambien adalah

upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana

mestinya.

Kualitas Fisik Udara dalam Ruang adalah nilai parameter yang

mengindikasikan kondisi fisik udara dalam rumah seperti kelembaban,

pencahayaan, suhu, dan partikulat. Persyaratan kualitas udara dalam ruang yang

meliputi Kualitas fisik adalah :

a. Suhu udara,

b. Pencahayaan,

c. Kelembaban,

d. Kebisingan,

e. Partikulat Debu,
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2.2 Hubungan Kualitas Fisik Udara dengan Kesehatan

a. Hubungan Suhu dan Kelembapan Udara terhadap Kesehatan

Suhu dalam ruangan yang terlalu rendah dapat menyebabkan

gangguan kesehatan hingga hypotermia, sedangkan suhu yang terlalu

tinggi dapat menyebabkan dehidrasi sampai dengan heat stroke. Pada

kelembaban yang terlalu tinggi maupun rendah dapat menyebabkan

suburnya pertumbuhan mikroorganisme.

Tekanan panas yang berlebihan merupakan beban tambahan yang

harus diperhatikan dan diperhitungkan. Beban tambahan berupa panas

lingkungan dapat menyebabkan beban fisiologis seperti kerja jantung

menjadi bertambah. Cuaca kerja yang baik dapat mendorong

produktifitas, oleh karena itu dibutuhkan perlakuan seperti pemasangan

air conditioning di tempat kerja.

Kelembaban dipengaruhi oleh temperatur, kecepatan udara dan

radiasi panas dari udara dan tentu akan mempengaruhi keadaan tubuh

manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya.

Keadaan dengan temperatur udara yang sangat panas dan kelembaban

tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-

besaran karena sistem peguapan. Sehingga berpengaruh pada makin

cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah untuk

memenuhi kebutuhan oksigen, dan tubuh manusia selalu berusaha untuk

mencapai keseimbangan antara panas tubuh dengan suhu disekitarnya.



6

Selain itu, suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi konsentrasi

pencemar udara. Suhu udara yang tinggi menyebabkan udara makin

renggang sehingga konsentrasi pencemar menjadi makin rendah.

Sebaliknya pada suhu yang dingin keadaan udara makin padat sehingga

konsentrasi pencemar di udara tampaknya makin tinggi. Sementara pada

kelembaban yang tinggi maka kadar uap air di udara dapat bereaksi

dengan pencemar udara, menjadi zat lain yang tak berbahaya atau

menjadi pencemar sekunder.

b. Hubungan Pencahayaan terhadap Kesehatan

Pada umumnya pekerjaan memerlukan upaya penglihatan. Untuk

melihat manusia membutuhkan pencahayaan. Oleh sebab itu salah satu

masalah lingkungan di tempat kerja yang harus diperhatikan adalah

pencahayaan. Pencahayaan yang kurang memadai merupakan beban

tambahan bagi pekerja, sehingga dapat menimbulkan gangguan

performance (penampilan) kerja yang akhirnya dapat memberikan

pengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini sangat erat

kaitannya dan mutlak harus ada karena berhubungan dengan fungsi indera

penglihatan, yang dapat mempengaruhi produktifitas bagi tenaga kerja.

Nilai pencahayaan (Lux) yang terlalu rendah akan berpengaruh terhadap

proses akomodasi mata yang terlalu tinggi, sehingga akan berakibat

terhadap kerusakan retina pada mata. Cahaya yang terlalu tinggi akan

mengakibatkan kenaikan suhu pada ruangan.
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c. Hubungan Tingkat Kebisingan terhadap Kesehatan

Setiap orang memiliki kepekaan sendiri-sendiri terhadap

kebisingan, terutama nada yang tinggi, karena dimungkinkan adanya

reaksi psikologis seperti stres, kelelahan, hilang efisiensi dan

ketidaktenangan. Disamping itu sumber kebisingan yang tinggi

memberikan pengaruh sehingga dapat mengurangi kenyamanan dalam

bekerja, mengganggu komunikasi atau percakapan antar pekerja,

Mengurangi konsentrasi, Menurunkan daya dengar, baik yang bersifat

sementara maupun permanen, dan Tuli akibat kebisingan.

Pengaruh utama dari kebisingan terhadap kesehatan adalah

kerusakan pada inderaindera pendengar, yang menyebabkan ketulian

progresif. Gangguan kebisingan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Gangguan Fisiologis.

Gangguan fisiologis adalah gangguan yang mula-mula timbul

akibat bising. Dengan kata lain fungsi pendengaran secara fisiologis

dapat terganggu. Pembicaraan atau instruksi dalam pekerjaan tidak

dapat didengar secara jelas sehingga dapat menimbulkan

kecelakaan kerja. Pembicara terpaksa berteriak-, selain memerlukan

tenaga ekstra juga menimbulkan kebisingan. Kebisingan juga dapat

mengganggu cardiac out put dan tekanan darah.
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2. Gangguan Psikologis.

Gangguan fisiologis lama-lama bisa menimbulkan gangguan

psikologis. Suara yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan stress,

gangguan jiwa, sulit konsentrasi dan berfikir.

3. Gangguan Patologis Organis.

Gangguan kebisingan yang paling menonjol adalah

pengaruhnya terhadap alat pendengaran atau telinga, yang dapat

menimbulkan ketulian yang bersifat sementara hingga permanent.

d. Hubungan Tingkat Kepadatan Debu terhadap Kesehatan

Debu merupakan salah satu sumber gangguan yang tidak dapat

diabaikan. Dalam kondisi tertentu debu merupakan bahaya yang dapat

menimbulkan kerugian besar serta dapat menyebabkan pengurangan

kenyamanan kerja, Debu merupakan salah satu bahan yang sering disebut

sebagai partikel yang melayang di udara (Suspended Particulate Matter /

SPM) dengan ukuran 1 mikron sampai dengan 500 mikron. Dalam kasus

pencemaran udara (Indoor and Out Door Pollution) debu sering dijadikan

salah satu indikator pencemaran yang digunakan untuk menunjukan

tingkat bahaya baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan dan

keselamatan kerja.

Partikel debu akan berada di udara dalam waktu yang relatif lama

dalam keadaan melayang layang di udara kemudian masuk ke dalam

tubuh manusia melalui pernafasan. Selain dapat membahayakan terhadap
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kesehatan juga dapat mengganggu daya tembus pandang mata dan dapat

mengadakan berbagai reaksi kimia sehingga komposisi debu di udara

menjadi partikel yang sangat rumit karena merupakan campuran dari

berbagai bahan dengan ukuran dan bentuk yang relatif berbeda beda.

Ukuran debu sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit pada

saluran pernafasan. Adapun jenis penyakit akibat kerja yang diakibatkan

oleh debu diantaranya adalah Pneumokoniosis, Silikosis,

Anthrakosilikosis, Asbestosis, Berryliosis, Byssinosis, Stannosis,

Siderosis. Efek debu terhadap kesehatan sangat tergantung pada Solubity

(mudah larut), Komposisi Kimia, Konsentrasi Debu, dan Ukuran partikel

debu. Partikel debu memiliki dampak terhadap kesehatan seperti

timbulnya iritasi pada mata, alergi, gangguan pernafasan dan kanker pada

paru-paru, bronchitis khronis, emfisema paru, asma bronchial, dan

gangguan kardiovaskular.

2.3 Persyaratan Kualitas Fisik Udara Dalam Ruang

a. Suhu udara

Suhu udara adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin

suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah

thermometer. Persyaratan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri standart Suhu

adalah Suhu 18°C – 28°C.
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b. Kelembaban

Kelembapan udara (humidity gauge) adalah jumlah uap air diudara (atmosfer).

Kelembapan adalah konsentrasi uap air diudara. Kelembaban udara adalah tingkat

kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air.

Angka konsentasi ini dapat diekspresikan dalam kelembapan absolut, kelembapan

spesifik atau kelembapan relatif. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan

disebut dengan Higrometer. Persyaratan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri

standart Kelembaban adalah 40 % - 60 % .

c. Pencahayaan

Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Persyaratan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Kerja Perkantoran Dan Industri standart intensitas cahaya di ruang kerja

minimal 100 lux. Prinsip penerangan yang baik adalah jumlah dan

intensitas penerangan yang diperlukan hendaknya disesuaikan dengan

jenis pekerjaan, daya lihat seseorang dan lingkungannya.

d. Kebisingan

Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki

sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan. Menurut

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
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1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Kerja Perkantoran Dan Industri standart tingkat kebisingan di ruang kerja

tanpa pelindung maksimal 85 dBA.

e. Partikulat debu

Partikulat debu merupakan partikel padat yang terbentuk karena

adanya kegiatan alami atau mekanik seperti penghalusan, penghancuran,

peledakan pengayaan atau pengeboran. Menurut Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan

Industri standart kandungan debu maksimal didalam udara ruangan dalam

pengukuran rata-rata 8 jam adalah sebagai berikut : Debu total 0,15 mg/m.
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BAB 3

METODE PRAKTIKUM

3.1 Rancang Bangun

Metode praktikum yang digunakan adalah metode observasi, karena

hanya sebatas melakukan pengukuran yang kemudian diamati bukan

melakukan eksperimen. Pengukuran fisik udara meliputi tingkat kebisingan,

pencahayaan, partikulat debu, suhu dan kelembapan. Rancang Bangun ini

berlokasi di salah satu ruang kelas (RK 1 FKM UA) yang berdekatan dengan

ruang kelas lainnya (RK 2 FKM UA). Semua pengukuran yang dilakukan akan

dibandingkan juga dengan standart dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri.

Pada pengukuran Suhu dan Kelembapan, rancangan bangunnya adalah

membandingkan keadaan kelas saat 2 buah AC dinyalakan dengan keadaan

kelas saat AC dimatikan. Pada pengukuran ini faktor manusia tidak

diperhitungkan atau dianggap tidak berpengaruh.

Rancang bangun pada pengukuran pencahayaan adalah mengukur

keadaan kelas saat siang hari dengan lampu dinyalakan sebagian (6 amatur, 12

lampu) dan kelambu gorden kelas ditutup ini merupakan seperti suasana kelas

saat berlangsung kegiatan perkuliahan.

Rancang bangun pada pengukuran kebisingan adalah mengukur keadaan

saat perkuliahan perkuliahan berlangsung di Ruang Kelas 1 FKM UA di
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sejumlah titik (di tengah, di belakang, dan di depan kelas) dan dilakukan saat

ruang kelas 2 tidak berlangsung perkuliahan.

Rancang bangun pada pengukuran partikulat debu adalah mengukur

ruang kelas 1 saat tidak ada perkuliahan di sejumlah titik (di depan dan di

tengah kelas). Pengukuran pertama dilakukan saat perkuliahan berlangsung di

RK 1 maupun RK 2, kemudian pengukuran kedua dilakukan saat salah satu

diantara ruang kelas yang berdekatan tersebut telah tidak ada kegiatan

perkuliahan. Terakhir dua perlakuan tersebut dibandingkan dengan standart

pengukuran fisik udara.

3.2 Alat dan Bahan

a. Pengukuran Suhu dan Kelembapan

Hygrometer terdapat dua skala, yang satu menunjukkan

kelembaban yang satu menunjukkan temperatur. Adapun alat dan bahan

yang dibutuhkan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara yaitu :

1) Termohigrometer

2) Pencatat Waktu

3) Alat tulis

4) Kamera

Gambar 1: Termohigrometer

Menunjukkan
Kelembaban

Menunjukkan
Suhu
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b. Pengukuran Cahaya

Adapun alat dan  bahan  yang dibutuhkan untuk mengukur cahaya

yaitu:

1) Luxmeter atau digital light meter

2) Lembar data

3) Alat tulis

5) Meteran

6) Pencatat waktu

7) Kamera

Gambar 2: Luxmeter

c. Pengukuran Kebisingan

Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengukur

kebisingan yaitu:

1) Sound level meter

Layar Display

Tombol Power

Photo Cell
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2) Batu baterai

3) Stopwatch

4) Alat tulis

5) Kamera

Gambar 3 : Sound Level Meter

d. Pengukuran Parikulat Debu

Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengukur partikulat

debu yaitu:

1) EPAM 5000

Penangkap
suara

Layar
display

Tombol
Power

Tombol F/S untuk
mengatur kecepatan
benda bergerak yang
terdapat pada
keadaan yang akan
diukur. S (slow)
untuk di ruangan
dan F (fast) di luar
ruangan seperti di
jalan . raya

Tombol RNG
untuk mengatur
jangkauan bunyi
yang akan diukur
(40-100 dB)

Tombol A/C. A
untuk outdoor dan C
untuk indoor.

Tombol REC
untuk merecord
hasil pengukuran.

Tombol HOLD
tekan tombol untuk
melihat dan mencatat
angka hasil
pengukuran.
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2) Kamera

3) Stopwatch

4) Alat Tulis

Gambar 4: EPAM 5000

3.3 Prosedur Kerja

a. Pengukuran Suhu dan Kelembaban udara

Adapun prosedur kerja dari termohigrometer ruang yakni :

1. Meletakkan alat diatas meja, jangan selalu dipegang karena tangan

yang lembab dapat mempengaruhi kelembapan

2. Perhatikan waktu saat menggukur suhu dan kelembapan udara

ruangan selama 15 menit

3. Kemudian baca dan catat skala yang ditunjukkan, skala kelembaban

dibagian atas dan skala suhu dibagian tengah dengan derajat

celcius.

Size selective
impactor

Tempat
memasang
tabung EPAM

Panah atas :
untuk keatas

ent: untuk memilih Panah bawah :
untuk kebawah

Tempat
tombol power

Display
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b. Pengukuran Cahaya

Prinsip kerja: Pengukuran intensitas pencahayaan ini memakai alat

Luxmeter yang hasilnya dapat langsung dibaca. Alat ini mengubah energi

cahaya menjadi energi listrik, kemudian energi listrik dalam bentuk arus

digunakan untuk menggerakan jarum skala. Untuk alat digital, energi

listrik diubah menjadi angka yang dapat dibaca pada layar monitor. Saat

mengukur pencahayaan pengukur harus mengguanakan pakaian gelap

serta tangan harus tegak lurus dengan badan ( 85cm diatas lantai).

1. Tentukan titik-titik yang akan dilakukan pengukuran dengan

menggunakan meteran. Untuk ruangan dengan panjang dan lebar

masing-masing > 10 m, beri jarak antar titik sepanjang 3 m.

2. Menekan tombol power (ON)

3. Membuka penutup photo cell

4. Diamkan photo cell menghadap ke atas selama 4-5 menit untuk

beradptasi dengan cahaya sekitar.

5. Lakukan pengukuran pada titik-titik yang telah ditentukan dengan

posisi photo cell menghadap ke arah sumber cahaya dan tegak lurus

terhadap badan pengukur. Ketinggian photo cell  ±85 cm dari lantai.

6. Catat hasil yang tertera pada layar display.

c. Pengukuran Kebisingan

Pengukuran Kebisingan menggunakan alat Sound Level Meter,

adapun prosedur pengukuran kebisingan dengan menggunakan alat sound

level meter sebagai berikut:
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1. Tentukan titik-titik pengukuran

2. Tekan tombol power.

3. Setting alat:

a) Pada tombol A/C pilih C untuk mengukur di dalam ruangan

(indoor).

b) Pada tombol F/S pilih S (slow) untuk mengukur benda yang

cenderung statis atau tidak bergerak seperti di dalam ruangan.

c) Menentukan jangkauan seberapa besar suara yang akan

diukur dengan tombol RNG (40 dB – 100 dB)

4. Aktifkan Stopwatch

5. Setiap 10 detik tekan tombol HOLD, kemudian catat angka yang

tertera pada layar display. Lakukan 5 kali pada setiap titik.

6. Hitung rata-rata dari setiap titik

a) Penghitungan:

1. Titik I

A1 = dB

A2 = dB

A3 = dB

A1 + A2 + A3 =

T1 = dB

2. Titik II

A1 = dB
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A2 = dB

A3 = dB

A1 + A2 + A3 =

T2 = dB

3. Titik III

A1 = dB

A2 = dB

A3 = dB

A1 + A2 + A3 =

T3 = dB

NR = = = dB

d. Pengukuran Partikulat Debu

1. Pasang tabung penghisap debu dengan ukuran kepala (size-selective

impactor) PM 2.5

2. Nyalakan alat dengan menekan tombol power

3. Setting alat:

a) tekan enter

b) pilih special function – system options – extended options –

size select – 2.5 um (untuk indoor)

c) pilih special functions – system options – sample rate – 1

menit

d) run
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e) run- continue

f) now

4. Catat hasil setiap 1 menit selama 5 menit.

5. Untuk melihat hasil minimal, maksimal dan rata-rata

a) pilih review data – statistic- new tag

b) lalu tuliskan angka urutan yang tertera pada alat

6. Tahap Pengukuran Debu

1. Pilih ukuran PM 2,5um untuk Indoor 2. Pasangkan pipa pada alat EPAM 5000

3. Tekan tombol power samping kiri alat 4. Tunggu hingga tulisan pada layar
muncul lalu tekan enter (ent).
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5. Pilih special functions – lalu ent 6. Pilih system options – lalu en

7.  Pilih extended options – lalu ent 8. Pilih size select – lalu ent

9. Pilih ukuran 2,5um (indoor) – lalu ent 10. Pilih Sepecial Function – lalu ent
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11. Pilih system options – lalu ent 12. Pilih sample rate – Lalu ent

13. Pilih 1 min (indoor) – lalu ent 14. Pilih run – lalu ent

15. Pilih Run-continue lalu pilih ent 16. Pilih now – lalu catat hasil tiap 1
menit selama 5 menit. Matikan dengan
menekan tombol ent
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17. Untuk mereview pilih review data 18. Pilih statistics- lalu ent – lalu ent

19.  Pilih New tag – lalu ent 20. Ketikan angka pada tag: sesuai
urutan (ex: thru 040) - lalu ent

21. Tekan Tanda panah bawah untuk melihat nilai maksimal, minimal, dan rata- rata



24

3.4 Lokasi Praktikum

Pengukuran kualitas fisik udara dilakukan di dalam  ruangan  kelas RK

1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

3.5 Waktu Pelaksanaan Praktikum

Pengukuran dilaksanakan pada tanggal  20 Maret 2013 pukul 10.00-

11.00 dan 13.30-14.30 WIB sampai 27 Maret 2013 13.00-13.30 WIB

3.6 Rincian Biaya Praktikum

Praktikum tidak membutuhkan   biaya karena semua alat dan bahan

yang digunakan sudah tersedia di Laboratorium Kesehatan Lingkungan
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BAB 4

HASIL PRAKTIKUM

4.1 Hasil Praktikum

a. Pengukuran Suhu dan Kelembapan

Pengukuran suhu dan kelembapan dilakukan di Ruang Kelas 1

FKM UA pada tanggal 20 Maret 2013 jam 10.00 WIB saat perkuliahan

sedang berlangsung dengan kondisi jendela kelas tertutup dan ada 2 buah

AC yang menyala. Selain itu, dilakukan pengukuran lainnya yaitu saat

perkuliahan sudah berakhir dengan keadaan jendela tertutup dan AC tidak

dinyalakan. Adapun hasil pengukuran suhu dan kelembapan adalah

sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban

N
o

Lokasi Dan
Kondisi

Ruangan Suhu Kelembaban

Standar Menurut KMK RI
Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002

1 Jendela
tertutup rapat
dan AC
menyala

27° C 63%

Suhu = 18oC - 28oC

Kelembaban = 40%- 60 %
2 Jendela

tertutup rapat
dan AC tidak
menyala

30° C 68%
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b. Pengukuran Cahaya

Pengukuran cahaya dilakukan di Ruang Kelas 1 FKM UA pada

tanggal 27 Maret 2013 mulai pukul 13.00 WIB saat keadaan kelas tidak

ada perkuliahan, dengan kondisi kelambu gorden tertutup dan lampu (12

lampu ) menyala. Adapun hasil pengukuran pencahayaan adalah sebagai

berikut :

Tabel 2. Hasil Pengukuran Cahaya

NO

LOKASI DAN
KONDISI

RUANGAN CAHAYA

Standar Menurut KMK RI
Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002

1 Kelambu gorden
tertutup dan 12 buah
lampu menyala
(siang hari)

a. Titik 1
b. Titik 2
c. Titik 3
d. Titik 4
e. Titik 5
f. Titik 6
g. Titik 7
h. Titik 8
i. Titik 9

68,8 lux
74,4 lux
83,3 lux
82,1 lux
81,5 lux
81,6 lux
92,6 lux
96,7 lux
92,5 lux

Minimial 100 lux

c. Pengukuran Kebisingan

Pengukuran kebisingan dilakukan di Ruang Kelas 1 FKM UA pada

tanggal 20 Maret 2013 jam 10.00 WIB saat perkuliahan berlangsung.

Kondisi saat itu perkuliahan sedang berlangsung presentasi mahasiswa

terkait matakuliah Praktikum Kesehatan Lingkungan. Pengukuran

kebisingan ini dilakukan dengan mengambil 3 titik pada ruang kelas 1
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FKM UA yakni pada bagian depan, tengah, dan belakang kelas. Adapun

hasil pengukuran kebisingan adalah :

Tabel 3 Hasil Pengukuran Kebisingan

NO

LOKASI DAN
KONDISI

RUANGAN BISING

Standar Menurut KMK RI
Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002

1 Ruang Kelas 1
a. Titik 1. Bagian

Depan (60 dB)
- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
Rata-rata T1

b. Titik 2. Bagian
Tengah (60 dB)
- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
Rata-rata T2

c. Titik 3. Bagian
Belakang (60
dB)
- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
Rata-rata T3

82.1 dB
80.5 dB
82.7 dB
67.9 dB
64.3 dB
75.5 dB

72.9 dB
72.1 dB
70.3 dB
72.5 dB
74.8 dB

72.52 dB

74.2 dB
76.8 dB
74.8 dB
70.2 dB
75.5 dB
74.3 dB

Standart tingkat kebisingan

di ruang kerja tanpa

pelindung maksimal 85 dBA.

Nilai Rata-Rata = T1+T2+T3
/ 3

74.1 dB
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d. Pengukuran Partikulat Debu

Pengukuran partikulat debu dilakukan di Ruang Kelas 1 FKM UA

pada tanggal 20 Maret 2013 jam 13.30 WIB saat perkuliahan tidak sedang

berlangsung. Pengukuran kebisingan ini dilakukan dengan mengambil 2

titik pada ruang kelas 1 FKM UA yakni pada bagian depan dan belakang

kelas. Adapun hasil pengukuran partikulat debu adalah :

Tabel 4. Hasil Pengukuran Partikulat Debu Total

NO

LOKASI DAN
KONDISI

PENGUKURAN
DEBU

TOTAL

Standar Menurut KMK RI
Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002

1 Ruangan  bagian
depan

a. Menit I
b. Menit II
c. Menit III
d. Menit IV
e. Menit V
f. Rata-rata

0.069 mg/m3

0.059 mg/m3

0.044 mg/m3

0.036 mg/m3

0.054 mg/m3

0.050 mg/m3

Debu total dalam ruangan
selama 8 jam = 0,15 mg/m

2 Ruangan bagian
belakang

a. Menit I
b. Menit II
c. Menit III
d. Menit IV
e. Menit V
f. Rata-rata

0.036 mg/m3

0.033 mg/m3

0.028 mg/m3

0.026 mg/m3

0.025 mg/m3

0.028 mg/m3
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4.2 Pembahasan

a. Pengukuran Suhu dan Kelembapan

Menurut Persyaratan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri, standart Suhu

adalah Suhu 18°C – 28°C.

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa saat jendela ruang

kelas tertutup dan 2 buah AC dinyalakan, suhu yang diperoleh adalah 27°

C, hal ini menunjukkan bahwa suhu udara pada ruang kelas saat itu

tergolong normal. sedangkan saat AC tidak dinyalakan dan jendela masih

tertutup, suhu yang diperoleh adalah 30° C, hal ini menunjukkan bahwa

suhu udara pada ruang kelas saat itu melebihi standar yang telah

ditentukan. Sementara untuk kelembapan, menurut Persyaratan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri,

Standart Kelembaban adalah 40 % - 60 %. Berdasarkan hasil

pengukuran diketahui bahwa saat jendela ruang kelas tertutup dan 2 buah

AC dinyalakan, kelembapan yang diperoleh adalah 63, hal ini

menunjukkan bahwa kelembapan udara pada ruang kelas saat itu melebihi

standar yang telah ditentukan. Sedangkan saat AC tidak dinyalakan dan

jendela masih tertutup, kelembapan yang diperoleh adalah 68, hal ini
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menunjukkan bahwa kelembapan udara pada ruang kelas saat itu melebihi

standar yang telah ditentukan.

Suhu tubuh manusia yang dapat kita raba/rasakan tidak hanya

didapat dari metabolisme, tetapi juga dipengaruhi oleh panas lingkungan.

Semakin tinggi panas lingkungan, semakin besar pula pengaruhnya

terhadap suhu tubuh. Sebaliknya semakin rendah suhu lingkungan, makin

banyak pula pans tubuh akan hilang. Dengan kata lain, terjadi pertukaran

panas antara tubuh manusia yang didapat dari metabolisme dengan

tekanan panas yang dirasakan sebagai kondisi panas lingkungan. Selama

pertukaran ini serasi dan seimbang, tidak akan menimbulkan gangguan,

baik penampilan kerja maupun kesehatan kerja.

Tekanan panas yang berlebihan akan merupakan beban tambahan

yang harus diperhatikan dan diperhitungkan. Beban tambahan berupa

panas lingkungan dapat menyebabkan beban fisiologis misalnya kerja

jantung menjadi bertambah. Cuaca kerja yang baik dapat mendorong

produktifitas, oleh karena itu dibutuhkan perlakuan seperti pemasangan

air conditioning di tempat kerja.

Kelembaban dipengaruhi oleh temperatur, kelembaban, kecepatan

udara dan radiasi panas dari udara akan mempengaruhi keadaan tubuh

manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya.

Keadaan dengan temperatur udara yang sangat panas dan kelembaban

tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-

besaran karena sistem peguapan. Sehingga berpengaruh pada makin
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cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah untuk

memenuhi kebutuhan oksigen, dan tubuh manusia selalu berusaha untuk

mencapai keseimbangan antara panas tubuh dengan suhu disekitarnya.

b. Pengukuran Cahaya

Pengukuran dilakukan  pada 9 titik yang berjarak setiap 3 meter

karena panjang dan  lebar  ruangan  lebih dari 10 meter.  Pada kondisi

lampu menyala sebagian dan gorden jendela tertutup, semua titik tidak

memenuhi persyaratan standar penerangan berdasarkan Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Kerja Perkantoran Dan Industri standart intensitas cahaya di ruang kerja,

,minimal 100lux. Pada saat pengukuran kondisi inilah yang

menggambarkan suasana proses perkuliahan yang dilangsungkan di

Ruang Kelas 1.

Dengan begitu, proses belajar di Ruang Kelas 1 belum didukung

dengan penerangan baik karena belum memenuhi syarat standar minimal

100 lux. Perlu diketahui bahwa Ruang Kelas 1 memiliki 12 amatur

dengan 24 lampu akan tetapi, setiap perkuliahan berlangsung hanya 12

lampu saja yang dinyalakan.

c. Pengukuran Kebisingan

Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki

sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan. Manusia masih
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mampu mendengar bunyi dengan frekwensi antara 16-20.000 Hz, dan

intensitas dengan nilai ambang batas (NAB) 85 dB (A) secara terus

menerus. Intensitas lebih dari 85 dB dapat menimbulkan gangguan dan

batas ini disebut critical level of intensity.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Kerja Perkantoran Dan Industri, standart tingkat kebisingan di ruang kerja

tanpa pelindung maksimal 85 dBA. Berdasarkan pengukuran yang telah

dilakukan dari tiga titik, tingakat kebisingannya adalah 74.1 dBA. Hal

tersebut menandakan bahwa tingkat kebisingan tersebut tergolong normal

dan dapat dikategorikan sebagai zona aman tanpa pelindung. Namun

perlu diketahui saat pengukuran berlangsung, memang keadaan Ruang

kelas saat perkuliahan berlangsung tetapi di ruang kelas sebelah (RK 2

FKM UA) sedang tidak ada perkuliahan.

d. Pengukuran Partikulat Debu

Pengukuran partikulat debu dilakukan di RK 1 saat tidak

berlangsung perkuliahan. pengukuran debu dilakukan di dia titik yaitu, di

bagian ruang kelas dekat pintu dan dibagian tengah kelas. Hasil

pengukuran partikulat debu dengan menggunakan alat EPAM5000

dihasilkan rata-rata sebesar 0.050 mg/m3 untuk ruangan bagian depan dan

0.028 mg/m3 untuk ruangan bagian belakang.
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Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Kerja Perkantoran Dan Industri standart kandungan debu maksimal

didalam udara ruangan dalam pengukuran rata-rata 8 jam adalah sebagai

Debu total 0,15 mg/m3. Berdasarkan pengukuran dari dua titik depan

ruang kelas dan tengah hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan

debu total yang berada di dalam kelas melebihi standart yang telah

ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Kerja Perkantoran Dan Industri.
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh kelompok kami

terhadap pengukuran fisik udara yang meliputi suhu dan kelembapan,

pencahyaan, kebisingan dan kepadatan debu, ruang kelas 1  FKM UA masih

tergolong memiliki kualitas fisik udara yang cukup baik.

Hal tersebut dibuktikan dengan suhu kelas yang tergolong normal karena

menggunakan 2 buah AC. Namun untuk kelembapan ruang, kelas ini tergolong

melebihi standar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja

Perkantoran Dan Industri. Dan untuk tingkat kebisingan masih tergolong aman,

namun tidak menutup kemungkinan dapat melebihi nilai ambang batas jika

dilakukan pengukuran saat ruang kelas sebelah (RK 2 FKM UA) sedang

berlangsung perkuliahan juga.

Pengukuran pencahayaan, dapat disimpulkan  bahwa penerangan pada

kondisi proses perkuliahan belum memenuhi syarat standar yaitu kurang dari

100lux. Sedangkan, pengukuran partikulat debu menunjukkan bahwa

kandungan debu total yang berada di dalam kelas tidak melebihi standart yang

telah ditentukan.

Pengukuran pencahayaan dan kelembaban merupakan komponen fisik

yang melebihi standar dari yang ditentukan, hal tersebut dapat mengganggu
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kesehatan. Nilai pencahayaan (Lux) yang terlalu rendah akan berpengaruh

terhadap proses akomodasi mata yang terlalu tinggi, sehingga akan berakibat

terhadap kerusakan retina pada mata. Kelembaban yang tinggi maka kadar uap

air di udara dapat bereaksi dengan pencemar udara, menjadi zat lain yang tak

berbahaya atau menjadi pencemar sekunder

5.2 Saran

Dalam melakukan pengukuran fisik udara, kelompok kami menemui

beberapa kendala, selain itu perlu adanya pertimbangan terkait faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil pengukuran. Adapun saran untuk pengukuran

selanjutnya adalah saat melakukan pengukuran cahaya, pengukur sebaiknya

tidak menggunakan pakaian yang terang. Selain itu, untuk menciptakan suhu

dan kelembapan di ruang kelas, saran kami adalah suhu distel pada 25º-26ºC.

Penerangan dalam kelas sebaiknya lampu bagian tengah kelas dinyalakan agar

dapat memenuhi standar yang telah disesuaikan.
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