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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

  Laut adalah sumber kehidupan di bumi, yang mencakup lebih dari 70% 

dari permukaan planet, laut mengendalikan cuaca, mengatur suhu, dan 

menyokong kehidupan semua organisme. Sepanjang sejarahnya, laut menjadi 

sumber rezeki, transportasi, perdagangan, perkembangan dunia, dan inspirasi. 

(National Oceanic and Atmospheric Administration, 2016) 

  Manusia hidup dalam peradaban masyarakat global yang didukung oleh 

ekonomi global, gerak roda perekonomian global tidak bisa berfungsi baik jika 

tidak didukung oleh Kapal dan Industri Pelayaran. Perdagangan antar benua, 

transportasi bahan baku, impor eksport makanan dan barang produksi lainnya 

tidak akan terwujud tanpa adanya Industri Pelayaran, selain itu  mengirim 

barang dalam jumlah besar melalui laut lebih terjangkau dibandingkan melalui 

moda transportasi lainnya. Pelayaran merupakan salah satu industri paling 

besar dan berbahaya dalam dunia internasional. Oleh karena itu cara terbaik 

untuk meningkatkan keselamatan di laut (Safety At Sea) adalah dengan 

mengembangkan aturan internasional yang diikuti oleh semua Negara yang 

berkaitan dengan pelayaran. Dalam hal ini, International Maritime 

Organization (IMO) mengantur industri maritim untuk mempromosikan 

keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran dari kapal diseluruh 

dunia. IMO tidak bekerja sendiri, organisasi ini juga menjalin kerjasama 

http://oceanservice.noaa.gov/facts/exploration.html
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dengan International Labour Organization (ILO), World Health Organization 

(WHO), International Standardization Organization (ISO), dan lain-lain untuk 

semakin meningkatkan Saftety At Sea. (Maritime Knowledge Center, 2012) 

 Indonesia merupakan Negara maritim terbesar di dunia, 2/3 wilayah 

Indonesia merupakan lautan dan terdiri banyaknya pulau-pulau dari sabang 

sampai merauke, antara pulau satu dan yang lainya terhubung oleh perairan. 

Sebagai Negara Maritim, Kapal merupakan transportasi vital baik antar pulau 

atau antar Negara. (Fadillah, 2016) 

 Di Pelabuhan Pontianak, berdasarkan dari data lalu lintas kapal  di KKP 

Kelas II Pontianak Bulan April 2017, rata-rata terdapat sekitar  420 kapal  

masuk, dan 400 kapal yang keluar tiap bulannya. Dengan jumlah kru yang 

masuk sebanyak 393 orang dan keluar 348 orang. (Simkespel, 2017)  

 Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, Kapal tentunya membawa 

kru atau penumpang, tergantung pada peruntukan kapal itu sendiri apakah 

sebagai alat angkut penumpang atau barang atau di kedua-keduanya. Proses 

perjalanan kapal tentunya memakan waktu lebih lama dibanding moda 

tranportasi udara. Maka dalam proses perjalanan, kru kapal, penumpang, dan 

juga barang membutuhkan kenyamanan, jadi iklim dalam ruangan ruangan 

kapal yang baik harus dicapai. Kapal idealnya memiliki sistem Heating, 

Ventilation, and Air Conditiong (HVAC) yang hanya berbeda sedikit dengan 

HVAC pada gedung bangunan karena sistem ini sama-sama memiliki tujuan 

untuk menciptakan kondisi udara ruangan yang memadai. Namun HVAC pada 

file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/IMO%20-%20International%20Shipping%20-%20Facts%20and%20Figures.pdf
https://www.kompasiana.com/fiqifadillah/sejarah-kejayaan-bahari-dan-konsep-geostrategis-indonesia_56ebac70f59273f40b1f329a
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kapal dan bangunan tidak dapat benar-benar mirip setidaknya karena kondisi 

eksternal yang berbeda (Taisiia, 2014). 

Menurut A.D. Webster (2010), dalam Indoor Air Quality on Passanger 

Ships, Sistem HVAC dari beberapa kapal, khususnya kapal tua, rentan terhadap 

kontaminasi mikroba. Kurangnya kesadaran pada tahap desain dan 

pemeliharaan menyebabkan bakteri dan jamur masuk dan berkembangbiak 

didalamnya. Mikroba ini tidak hanya menimbulkan resiko langsung dari 

penyakit pernafasan dan respon alergi, kepadatan mikroba juga berhubungan 

dengan pemeliharaan dan kebersihan kapal dan karena itu sering menjadi 

penyebab dari keluhan masalah gangguan kesehatan di kapal.  

 Berdasarkan laporan pemeriksaan Port State Control (PSC) dari 

ClassNK (2016), terdapat beberapa temuan menyangkut Heating, Air 

Conditionig, and Ventilation (Deficiency Code: 18321). Pada Januari 2016 di 

Pelabuhan Liverpool, Inggris, PSC mendapatkan defisiensi kapal berupa 

kondensasi yang berlebihan pada kabin dan area kerja yang berakibat tidak 

aman dan berdampak pada kesejahteraan kru, dimana temuan ini berakibat 

pada ditahannya kapal tersebut.  Temuan defiesiensi lain Berdasarkan laporan 

pemeriksaan Port State Control (PSC) dari ClassNK tahun 2016 datang dari 

Liverpool dimana terdapat droplet kondensasi pada permukaan dingin 

diseluruh ruangan akomodasi kibat dari kurangnya pemanasan dan hasil 

temuan ini dinstruksikan kepada kapten kapal untuk memperbaiki defisiensi 

sebelum keberangkatan. Pada bulan Maret 2016 di PelabuhanVancouver 

Canada, temuan defisiensi berupa ventilasi dapur yang tidak memadai dan filter 

file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/Thesis%20-%20Indoor%20Climate%20In%20Ships.pdf
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yang kotor dimana dari hasil temuan defisiensi ini dinstruksikan kepada kapten 

kapal untuk memperbaiki defisiensi sebelum keberangkatan. Pada bulan Mei 

2016 di Pelabuhan Onslow Australia, temuan defisiensi berupa sistem utama 

AC yaitu pada kompresor 1 dan 2 tidak berfungsi sejak 2015 dimana dari hasil 

temuan defisiensi ini dinstruksikan kepada kapten kapal untuk memperbaiki 

defisiensi pada pelabuhan tujuan. Pada Agustus 2016 di Pelabuhan Singapore 

temuan berupa tidak efektifnya sistem AC pada akomodasi kapal dalam 

keadaan kotor dimana dari hasil temuan defisiensi ini dinstruksikan kepada 

kapten kapal untuk memperbaiki defisiensi sebelum keberangkatan. 

 Sebuah penelitian di Jerman oleh Schepers (2007) mengungkapkan 

sekitar 50% kasus kesakitan pada kru kapal pelayaran berbendera Jerman 

berhubungan dengan penyakit saluran pernafasan atas. Ini menunjukkan ada 

korelasi antara penyakit tersebut dan kondisi sistem AC pada kapal. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat banyak bakteri dibandingkan jamur terdapat 

pada udara dalam ruangan kapal dimana hal ini bertolak belakang dengan area 

kerja di daratan.Jumlah mikroorganisme tertinggi cenderung ditemukan pada 

tempat tinggal kru kapal. Dari 16 kapal (6 Kapal Feri, 5 Kapal Kontainer, 5 

Kapal Muatan Curah/Bulk Carriers), Jumlah sel bakteri bervariasi 14-1800 cfu 

/ udara m³ dan sel jamur 14-914 cfu / udara m³. Dibandingkan dengan jamur, 

bakteri menunjukkan jumlah sel tertinggi, nilai rata-rata dan median. 

Akibatnya bakteri cenderung mendominasi udara dalam ruangan di kapal 

berlayar di laut. Selain itu ada indikasi hubungan antara kolonisasi lapisan 

lendir pada hidung pelaut dan kualitas udara ruangan. Kesimpulan penelitian 

file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/2007_x06.pdf
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tersebut adalah AC mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan pada kapal 

serta pemeliharaan sistem AC yang tepat adalah penting.  

Menurut data yang di peroleh dari CDC-NIOSH penyebaran bakteri, 

jamur, dan virus pada umumnya disebabkan oleh kurangnya ventilasi udara 

(52%), adanya sumber kontaminasi di dalam ruangan (16%), kontaminasi di 

luar ruangan (10%), mikroba (5%), bahan material bangunan (4%), lain-lain. 

Sumber bioaerosol ada 2 yakni yang berasal dari luar ruangan atau dari 

manusia, terutama bila kondisi terlalu berdesakan. (Vionalita dkk, 2016) 

Sebagai pembanding, sebuah penelitian oleh Luksamijarulkul (2015) 

menguji tentang mikroba udara dalam ruangan pada Ambulans di Thailand. 

Sebanyak 17% sampel udara yang diambil saat ambulans berjalan tanpa pasien 

(9/53 sampel) dan 26% sampel udara saat ambulans membawa pasien (28/106 

sampel) melebihi dari standar yang ditetapkan oleh The American Conference 

of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) yaitu sebesar maksimal 

sebesar 500 cfu/m3 dimana keberadaan bakteri pada ambulans yang melebihi 

dari 500 cfu/m3 . 

Pada penelitian lain oleh Rachmat (2014), hasil observasi densistas 

bakteri, kapang, dan khamir  pada tiga dapur kapal penumpang yang merapat 

di Pelabuhan Dwikora Pontianak, satu kapal memiliki tingkat sanitasi dapur 

yang buruk dan berdampak pada tingginya angka bakteri udara yaitu sebesar 

774,28 koloni/m3 dimana hasil tesebut lebih tinggi dari NAB yang 

dipersyaratkan dalam Kepmenkes 1405 tahun 2002 yaitu sebesar 700 

koloni/m3 atau 111% lebih tinggi, bahkan mencapai 155% jika mengacu pada 

file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/1390-2784-1-SM.pdf
file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/MORRYS%20ANTONIUSMAN%20-%20fkik.pdf
file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/PROPOSAL/DATA%20DUKUNG%20SKRIPSI/Ambulance%20Airborne%20Infection.pdf
file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/PROPOSAL/DATA%20DUKUNG%20SKRIPSI/Ambulance%20Airborne%20Infection.pdf
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standar dari ACGIH denan NAB sebesar 500 cfu/m3. Sementara densitas 

kapang dan  khamir pada kapal dengan sanitasi dapur yang buruk tersebut 

berada dalam kondisi dibawah NAB yang ditetapkan dalam Kepmesnkes 1405 

tahun 2002 ataupun oleh ACGIH.  

Survei pendahuluan bakteri udara dalam ruangan pada Kapal “X” yang 

Utama pada bulan Maret 2017 dilakukan pada 4 ruangan kapal meliputi ruang 

kemudi, mess room, kabin kru kapal, kabin penumpang, dan udara luar ruangan 

sebagai pembanding. Ruang kemudi/Anjungan memiliki angka kuman 426 

cfu/ m3 dengan kondisi sanitasi ruangan baik. Mess Room memiliki nilai angka 

kuman 645cfu/m3  dengan kondisi sanitasi ruangan baik. Ruang ABK (Kabin 

Kru) memiliki nilai angka kuman 684 cfu/m3 dengan kondisi sanitasi ruangan 

baik. Ruang penumpang memiliki angka kuman sebesar 379 cfu/ m3 dengan 

kondisi sanitasi ruangan baik. Sementara Udara Luar Ruangan memiliki angka 

kuman sebesar 433 cfu/ m3 dengan kondisi sanitasi sekitar baik. 

      Hasil uji pendahuluan angka kuman udara diatas menunjukkan bahwa 

Mess Room dan Kabin Kru melebihi dari standar yang ditetapkan oleh The 

American Conference of Governme ntal Industrial Hygienist (ACGIH) 

dimana keberadaan bakteri atau jamur yang melebihi dari 500 cfu/m3 pada 

ruangan kerja perkantoran adalah indikasi dari buruknya ventilasi atau kondisi 

ruangan yang tidak saniter dan membutuhkan tindakan perbaikan. Menurut US 

EPA (1991), beberapa efek kesehatan mungkin muncul segera setelah paparan 

tunggal atau eksposur berulang ke polutan. Ini termasuk iritasi pada mata, 

hidung, dan tenggorokan, sakit kepala, pusing, dan kelelahan. Efek langsung 

file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/PROPOSAL/DATA%20DUKUNG%20SKRIPSI/Ambulance%20Airborne%20Infection.pdf
file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/PROPOSAL/DATA%20DUKUNG%20SKRIPSI/Ambulance%20Airborne%20Infection.pdf
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality
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seperti itu biasanya bersifat jangka pendek dan dapat diobati. Kadang-kadang 

pengobatan hanya menghilangkan paparan seseorang ke sumber pencemaran, 

jika sumber polutan dapat diidentifikasi.       

 Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sanitasi ruangan atau kondisi sistem HVAC yang buruk dapat 

menyebabkan tingginya angka kepadatan mikroba udara dalam ruangan yang 

dapat memberikan masalah kesehatan bagi kru kapal. Maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian berjudul “Kondisi Sistem Heating, Ventilation, 

and Air Conditioning (HVAC), Sanitasi Ruang Kapal, dan Kepadatan 

Bakteri pada Udara Dalam Ruangan Di Kapal Kontainer Pelabuhan 

Pontianak”.  

 

I.2  Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah Gambaran Sistem Heating, Ventilation, and Air Conditioning 

(HVAC) dan Sanitasi Ruang Kapal dapat memberikan dampak terhadap 

kepadatan bakteri pada udara dalam ruangan pada kapal container di Pelabuhan 

Pontianak. 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

       Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi 

sistem Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC), sanitasi ruang 
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kapal, dan kepadatan bakteri pada ruang kapal kontainer di Pelabuhan 

Pontianak. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui kepadatan bakteri pada udara luar ruangan. 

2. Untuk mendeskripsikan kondisi sistem HVAC pada kapal kontainer 

3. Untuk mendeskripsikan kondisi sanitasi ruangan pada kapal kontainer 

4. Untuk mendeskripsikan tingkat kepadatan bakteri  pada beberapa 

ruangan pada kapal kontainer. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Tenaga Kerja 

      Memberi informasi dan masukan kepada pekerja di kapal dampak dari 

kondisi sistem Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC), sanitasi 

ruang kapal, dan kepadatan bakteri pada kapal kontainer. 

1.4.2 Bagi Perusahaan 

      Sebagai bahan masukan kepada Pemilik Kapal dalam upaya pengendalian 

faktor fisik dilingkungan kerja yaitu Kondisi Sistem HVAC dan Sanitasi 

Ruang Kapal dalam memberikan kenyamanan untuk pekerja kapal.  

1.4.3 Bagi Instansi Pendidikan 

      Menambah wawasan bagi instansi pendidikan mengenai Kondisi Sistem 

Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC), Sanitasi Ruang Kapal, 
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dan Kepadatan Bakteri pada Kapal Kontainer serta untuk menambah referensi 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

 

1.4.4 Bagi Peneliti 

       Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya bidang  

Kesehatan dan Keselamatan Kerja sekaligus sebagai penerapan dari salah 

satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian ilmiah. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

      Penelitian yang akan dilakukan pada Kapal Kontainer yang berada di Area 

Kerja Pelabuhan Pontianak. Penelitian membahas Kondisi Sistem Heating, 

Ventilation, and Air Conditioning (HVAC), sanitasi ruang kapal, dan 

kepadatan bakteri di udara dalam ruangan pada Kapal Kontainer di Area 

Pelabuhan Pontianak.  

       Hasil peneltian terdahulu yang mendukung adalah: 

 

Tabel. I.1 

Keaslian Penelitian 
  

No Peneliti (Tahun) Metode Hasil 

Letak Perbedaan 

Pada Penelitian 

selanjutnya 

1 Does Air 

Conditioning 

Impact On Hygiene 

Quality Of Indoor 

Air Seagoing Vessel 

(Scheper, Meyer, 

2007) 

Cross sectional Bakteri berada pada 

tingkat sel tertinggi 

dan berada pada 

tingkat keberadaan 

tertinggi dalam udara 

ruangan pada kapal, 

diambang nilai 

maksimun terdapat 

pada udara di ruangan 

kabin kru kapal.  

Senada dengan 

sampling udara, 

Penelitian kali ini 

akan memfokuskan 

pada kondisi sistem 

HVAC secara 

keseluruhan yang 

ada pada kapal. 

Sementara penelitian 

sebelumnya hanya 

pada sistem filtrasi 

saja. 
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sampling juga 

dilakukan pada 

lapisan filter AC 

untuk mengetahui 

keberadaan bakteri 

dan jamur. Senada 

dengan udara dalam 

ruangan, lebih 

banyak ditemukan 

bakteri dari pada 

jamur. Sebagai hasil, 

kondisi filter udara 

tampak menjadi 

sumber besarnya 

angka bakteri pada 

udara  dalam ruangan 

di kapal. 

Hasil sementara 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

pemeliharaan reguler 

sistem AC sangat 

penting. 

. 

2 (Rachmat, 

2014)  

 

Studi Sanitasi dan 

Densitas Bakteri, 

Kapang, dan 

Khamir pada Dapur 

Kapal Penumpang 

Tujuan Luar 

Kalimantan Barat 

yang Merapat di 

Pelabuhan Dwikora 

Pontianak 

Cross Sectional Hasil penelitian 

menunjukkan dua 

kapal dari 3 kapal 

yang diteliti memiliki 

sanitasi dapur dengan 

kategori baik dan satu 

kapal dengan 

kategori buruk. Dari 

hasil pemeriksaan 

densitas bakteri, satu 

dari tiga dapur kapal 

memiliki densitas 

baskteri melebihi 

NAB (diatas 700 

koloni/m3), 

sementara hasil 

pemeriksaan densitas 

kapang dan khamir 

masih di bawah 

NAB. 

 

Penelitian akan 

dilakukan di 

beberapa ruangan 

kapal. Penelitian 

sebelumnya hanya 

dilakukan pada 

dapur kapal. 

3 Jessica Appolonia 

Rozzi – OCHS, 

2006 

 

Shipboard 

Ventilation Systems 

And Design 

Standards On Board 

United States Coast 

Guard Cutters 

- Pengukuran suhu, 

kelembaban, dan 

karbon dioksida 

(CO2) dilakukan saat 

dalam perjalanan  dan 

pada saat berada di 

pelabuhan.  

Data lapangan yang 

diambil pada kapal 

210 feet 

Penelitian lebih 

memfokuskan 

kondisi sanitasi 

ruangan dan sistem 

HVAC terhadap 

kontaminan biologis 

melalui pengukuran 

mikroba udara. 

Sementara penelitian 

pembanding lebih ke 
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 menunjukkan adanya 

masalah yang 

signifikan dengan 

kondensasi dan jamur 

pada ruang istirahat. 

karena variasi suhu 

titik embun dan 

kurangnya 

pendinginan udara 

yang tepat dari udara 

sumber (udara luar). 

Data lapangan dan 

pengamatan yang 

diambil pada kapal 

110 feet 

menunjukkan 

kurangnya  pasokan 

udara luar (outside 

air) ke bagian dalam 

kapal, dimana 

berdasarkan 

pengukuran terdapat  

konsentrasi CO2 

yang berlebihan.  

penekanan terhadap 

peningkatan desain 

dan program 

pengawasan kualitas 

udara dalam 

ruangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II. 1  Mikroba Udara 

II.1.1  Bakteri Sebagai Mikroba Udara 

  Bakteri masuk kedalam golongan mikroba yang meliputi: Archaea; 

bakteri; jamur; protista; virus dan prion. Bakteri adalah mikroba yang bersel 

tunggal, seperti Archaea, bakteri adalah prokariota tanpa inti sel.  

 

 Gambar II.1  

Bakteri (kiri) dan  Archaea (kanan) 

     Sumber: difference.wiki, 2018 

 

 Tidak seperti eukariota, yang memiliki helai materi genetik, bakteri memiliki 

DNA. Bakteri tumbuh di berbagai jenis habitat, serta hidup di dalam hewan 

dan tumbuhan. Bakteri dapat hidup 1,7 mil di bawah permukaan bumi, dan di 

lokasi dengan suhu hingga 167 derajat Fahrenheit. Sementara bakteri bersel 

tunggal, mereka sering tumbuh di rumpun sel yang disebut koloni. Bakteri 

sangat bervariasi dalam habitatnya, serta bagaimana mereka mendapatkan 

makanan atau energi. Beberapa bakteri membutuhkan oksigen untuk hidup, 

sementara yang lain berkembang dalam lingkungan rendah oksigen. 

Beberapa bakteri (mirip tanaman) menggunakan cahaya sebagai sumber 

https://www.difference.wiki/bacteria-vs-archaea/
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energi, sementara yang lain menggunakan bahan kimia yang ditemukan di 

habitatnya. (Budisma, 2015) 

  Bakteri dapat hidup dan menyebar melalui udara, sebuah penelitian di 

Amerika menunjukkan setiap tahun, ratusan juta metrik ton debu, air, dan 

polutan buatan manusia masuk ke atmosfer, sering bepergian antar benua 

melalui jetsream. Sebuah penelitian baru menegaskan bahwa beberapa 

mikroba melakukan perjalanan pada arus jetsream, menyemai langit dengan 

miliaran bakteri dan organisme lain dan berpotensi mempengaruhi cuaca. 

Para peneliti mengumpulkan total 314 famili bakteri yang berbeda dalam 

sampel mereka. Para ilmuwan menyampaikan informasi yang meyakinkan 

bahwa bakteri yang terkait dengan kotoran manusia dan hewan hanya muncul 

di sampel udara yang diambil setelah terjadinya Badai. Badai ini tampaknya 

menendang berbagai mikroba, terutama dari daerah penduduk, yang biasanya 

tidak sampai ke troposfer. Peningkatan keanekaragaman mikroba udara 

setelah badai mendukung gagasan bahwa badai berfungsi sebagai eskalator 

atmosfer yang menarik kotoran, debu, air laut, dan, sekarang mikroba dari 

permukaan Bumi dan membawanya ke langit. (Wade, 2013). 

  Bakteri akan tumbuh sepanjang adanya kelembaban. Tingkat 

bakteriudara berubah-ubah didalam ruangan sebagai akibat dari aktivitas 

manusia, terutama dalam penanganan sistem udara mekanik.  Kondisi 

bangunan yang memungkinkan pertembuhan bakteri yang berlebihan dapat 

menyebabkan penghuni mengalami berbagai masalah kesehatan. Paparan 

pada udara dalam ruangan terhadap perkembangan bakteri yang lebih dari 

http://budisma.net/2015/07/jenis-jenis-mikroba.html
http://www.sciencemag.org/news/2013/01/microbes-survive-and-maybe-thrive-high-atmosphere
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biasanya akan menarik perhatian saat berujung pada terjadinya penyakit 

infeksius, seperti yang terjadi pada peserta konvensi di Philadelpia yang 

dikaitkan dengan keberadaa bakteri yang mengkontaminasi sistem ventilasi 

hotel dimana pertemuan tersebut di gelar. Endotoksin, komponen dari dari 

beberapa bakteri, dapat menyebakan penyakit antara penghuni bangunan 

yang menghirup kontaminan ini.(ASM, 2004) 

      Bakteri, kapang, serbuk sari, dan virus adalah jenis-jenis kontaminan 

biologis. Jenis kontaminan ini berkembang biak dalam air yang menggenang 

di dalam pipa saluran air, alat pelembab udara, wadah drainase, atau pada 

genangan air di langit-langit, karpet, atau penyekatan. Kadangkala, kotoran 

serangga dan burung dapat menjadi sumber kontaminasi. (Fitria, 2008) 

II.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisme  

Udara 

        Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroba udara adalah 

suhu atmosfer, kelembaban, angin, ketinggian, dan lain-lain. Temperatur dan 

kelembaban relatif adalah dua faktor penting yang menentukan viabilitas dari 

mikroorganisme dalam aerosol. (Rozzi, 2014) 

       Suhu optimal untuk pertumbuhan bagi bakteri sangat bervariasi 

tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Pada suhu yang tepat (optimal), sel 

bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh sangat cepat. Sedangkan pada 

suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi, masih dapat memperbanyak diri, 

tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dan tidak secepat jika dibandingkan 

dengan pertumbuhan pada suhu optimalnya.Berdasarkan rentang suhu di 

file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/Microorganism%20-%20Mold%20-%20And%20Indoor%20Air%20Quality.pdf
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mana dapat terjadi pertumbuhan, bakteri dikelompokan menjadi tiga : 

(Addina, 2014) 

a. Psikrofilik : -5 – 30 ºC, optimum pada 10-20 ºC. 

b. Mesofilik : 10 – 45 ºC, optimum pada 20 – 40 ºC. 

c. Termofilik : 25 – 80 ºC, optimum pada 50 – 60 ºC. 

  Suhu optimal biasanya mencerminkan lingkungan normal bakteri 

tersebut, oleh karena itu bakteri yang patogen bagi manusia biasanya tumbuh 

optimal pada suhu 37 ºC. Kelembaban sangat penting untuk pertumbuhan 

bakteri. Bakteri membutuhkan kelembaban yang tinggi, pada umumnya 

untuk prtumbuhan bakteri yang baik dibutuhkan kelembaban di atas 85 %. 

Udara yang sangat kering dapat membunuh bakteri, tetapi kadar kelembaban 

minimum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bakteri bukanlah 

merupakan nilai pasti. Kandungan aiar atau kelembaban yang terjadi dan 

tersedia, bukan total kelembaban yang ada, juga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri. Cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi gelap, 

karena terdapatnya sinar matahari secara langsung dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri. (Lestari, 2013) 

II.I.3 Nilai Ambang Batas Mikroba Dalam Ruangan 

       Nilai Ambang Batas mikroba udara menurut The American Conference 

of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) dimana keberadaan bakteri 

atau jamur pada udara harus kurang dari 500 cfu/m3. Jika melebihi dari NAB 

file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/DATA%20DUKUNG%20SKRIPSI/Ambulance%20Airborne%20Infection.pdf
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maka ada indikasi buruknya ventilasi atau kondisi ruangan yang tidak saniter 

dan membutuhkan tindakan perbaikan. (Luksamijarulkul, 2015) 

II.I.4 Media dan Cara Sampling Bakteri Udara 

        Media yang digunakan untuk sampling bakteri udara adalah Plate 

Count Agar (PCA). Plate Count Agar (PCA) atau yang juga sering disebut 

dengan Standard Methods Agar (SMA) merupakan sebuah media 

pertumbuhan mikroorganisme yang umum digunakan untuk menghitung 

jumlah bakteri total (semua jenis bakteri) yang terdapat pada setiap sampel 

seperti makanan, produk susu, air limbah dan sampelsampel lainnya yang 

juga biasanya menggunakan metode Total Plate Count (TPC). Plate Count 

Agar (PCA) merupakan media padat, yaitu media yang mengandung agar 

sehingga setelah dingin media tersebut akan menjadi padat. Pembuatan media 

Plate Count Agar (PCA) dapat dilakukan dengan mencampurkan 23,5g ke 

dalam 1L air suling, kemudian dipanaskan sampai mendidih untuk 

melarutkan media sepenuhnya. Serta mensterilkannya menggunakan autoklaf 

pada suhu dan waktu yang ditetapkan yaitu pada suhu 121 ºC selama 15 

menit. Media yang akan di inokulasi dengan mikroorganisme tentu sebelum 

memadat harus didinginkan terlebih dahulu disuhu ruangan sampai 47-50 ºC. 

Jika media terlalu panas, mikroorganisme yang akan ditumbuhkan akan mati.. 

(Addina, 2014) 

  Untuk  pengambilan sampel, peneliti menentukan ruangan yang akan di 

sampling serta titik sampling untuk pengambilan sampel. Pada masing 

masing titik diletakkan media PCA terbuka menghadap keatas, tunggu selama 

file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/MORRYS%20ANTONIUSMAN%20-%20fkik.pdf
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15 menit, kemudian tutup petridish tadi. Petridish di inkubasi di laboratorium 

menggunakan inkubator pada suhu 35 -37 ºC selama 48 jam dan dihitung 

adanya pertumbuhan koloni oleh petugas laboratorium yang berkompeten.  

 

  Gambar II.2 

Media PCA di dalam Inkubator  

      Sumber: Data Primer, 2017 

 

 

 

II.2 Sistem Heating, Ventilation, dan Air Conditioning (HVAC) 

II.2.1 Pengertian HVAC 

         HVAC dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Sistem Tata Udara. 

Menurut Ridwan (2008), Sistem Tata udara adalah Sistem tata udara adalah 

suatu proses mendinginkan/memanaskan udara sehingga dapat mencapai 

suhu dan kelembaban yang diinginkan/dipersyaratkan. Selain itu, mengatur 

aliran udara dan kebersihannya. Sistem penyegaran udara pada umumnya 

dibagi menjadi dua golongan utama yaitu : 

a. Penyegaran udara untuk kenyamanan 

 Menyegarkan udara ruangan untuk memberikan kenyamanan kerja 

bagi orang yang melakukan kegiatan tertentu. 
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b. Penyegaran udara untuk industri 

 Menyegarkan udara ruangan karena diperlukan oleh proses, bahan, 

peralatan atau barang yang ada di dalamnya.  

      Pada kapal HVAC juga dikenal sebagai Shipboard Ventilation yang 

didefinisikan sebagai sirkulasi udara pada suatu ruang untuk membersihkan 

dan menyegarkan udara. Shipboard Ventilation merupakan bagian integral 

dari Sistem Tata Udara (Air Conditioning System). Shipboard Ventilation 

tidak hanya berfungsi untuk ruang kargo (barang), tetapi juga untuk manusia 

(awak kapal/penumpang). Shipboard Ventilation bertujuan menghilangkan 

karbon dioksida (CO2) dan memperkaya oksigen pada ruangan. Oleh 

karena itu Shipboard Ventilation juga mengurangi panas dan kelembapan 

yang ada di Kapal (Ericsson, 2013).  

 

Gambar II.3 

Bagan sistem HVAC pada umumnya.  

Sumber: US EPA (1991) 
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II.2.2 Metoda dan Type HVAC 

        Pada kapal terdapat 2 metode HVAC, yaitu ventilasi natural dan 

ventilasi mekanis. Sesuai dengan namanya, ventilasi natural melibatkan 

metode sirkulasi udara alami. Ventilasi natural memanfaatkan perbedaan 

temperature dan tekanan angin. Hal ini terjadi karena udara panas cenderung 

berpindah/naik keatas dan memiliki kepadatan yang kurang dimana 

berlawanan dengan udara dingin yang cenderung padat dan berpindah/turun 

ke bawah. Pada ventilasi natural, udara ditangkap dengan penggunaan 

Cowls dan Scoops. Ventilasi natural umumnya digunakan pada kapal kecil 

dan pedalaman. Dalam sistem ini saluran udara dirancang untuk beroperasi 

pada kecepatan 3,5 m/s dengan koefisien aliran 0.5. Sistem Ventilasi Natural 

memiliki keunggulan seperti biaya rendah, minim atau bahkan tidak 

memerlukan pemeliharaan. Kelemahan dari sistem ventilasi natual adalah 

pada saat kecepatan angin rendah. (Erricson, 2013) 

  Pada metode ventilasi mekanis, digunakan perangkat yang ditenagai 

dari sumber listrik untuk mengalirkan udara. Kipas dan blower adalah 

sebagian perangkat yang digunakan pada metode ini. Dengan demikian 

maka pasokan udara tidak tergantung pada kecepatan angin yang berada 

diluar ruangan. Selain itu sistem ini lebih ekonomis dibandingkan dengan 

ventilasi natural. Selain itu metode ini ini menggunakan sistem vakum yang 

digunakan untuk mengeluarkan kontaminan dari toilet dan dapur. Besarnya 

udara yang ditangani akan berhubungan dengan kapasitas kipas dan blower. 

(Ericsson, 2013) 
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        Pada Metode ventilasi mekanis terdapat 2 jenis type HVAC yang 

umum digunakan yaitu:  

1. Windows Unit 

Jenis ini digunakan untuk mendinginkan satu ruangan. HVAC ini 

banyak tersedia di pasaran dan mudah dalam instalasinya. Namun 

tipe Windows Unit tidak efisien dan penggunaannya hanya 

digunakan pada struktur lama dimana tidak memungkinkannya 

penggunaan Ducts karena biaya yang mahal. 

2. Central Unit 

HVAC dengan Central Unit dapat berupa Low Velocity atau High 

Velocity.  

- Pada Sistem Central Unit Low Velocity biasanya memiliki 

kecepatan alir rendah dengan penggunaan Trunk Lines yang 

besar (8-18 inch) dan Duct Line (6-8 Inch). Sistem ini memiliki 

Registers besar berbentuk kotak dan persegi yang ditempatkan 

pada lantai atau langit-langit. Sistem ini bekerja dengan 

memasukkan udara ke satu lokasi dalam ruangan, berhenti, 

dan memungkinkan terjadinya perpindahan panas secara 

konduktif (Conductive  Heat Transfer).Sistem ini relative 

terjangkau dan tersedia luas, namun memerlukan ruang yang 

besar. 

- Pada Sistem Central Unit High Velocity menggunakan 

kecepatan alir udara yang tinggi dan Trunk Lines yang kecil 
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(6-8 inch) dan Duct Line (2-5 inch). Sistem ini semakin 

popular karena mudah dipasang dan bisa digunakan untuk 

pekerjaan retrofit. Ukuran yang lebih kecil dari sistem Low 

Velocity meminimalisir jumlah ruang yang digunakan saat 

pemasangan. Sistem ini juga memiliki tingkat pengurangan 

kelembapan yang tinggi, terkadang 30% lebih tinggi dari 

sistem Low Velocity. Sistem ini mendorong udara dari saluran 

berdiameter kecil untuk menjaga aliran konstan berada 

disebuah ruangan. Sistem ini tidak menggunakan satu 

Registers persegi berukuran besar layaknya pada sistem Low 

Velocity, namun menggunakan beberapa Registers yang terus 

menerus mengalirkan udara. (Ericsson, 2013) 

 

II.2.3 Sistem HVAC dan Kontaminan Dalam Ruangan 

      Ventilasi adalah proses penggantian udara dalam ruangan dengan udara 

luas ruangan untuk menciptakan kondisi optimal bagi manusia di lingkungan 

dalam ruangan, dengan harapan sehat dan nyaman dengan cara membuang 

polutan dalam ruangan, menambah atau mengurangi kelembapan, dan 

menyediakan suhu hangat atau dingin. Ventilasi pada kapal sangat penting 

karena harus menyediakan ventilasi untuk para pekerja selama 24 jam per 

harinya dan harus mengakomodasi berbagai macam kondisi lingkungan luar 

ruangan. (Rozzi, 2014) 
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      Sistem ventilasi harus didesain untuk menjamin kualitas udara dalam 

ruangan yang baik sepanjang waktu dan mencegah masuknya kembali 

kontaminan yang keluar, kondensasi, formasi es, dan pertumbuhan 

mikroorganisme. Vent Dutcs dan Plenums harus dibuat dan dijaga untuk 

meminimalisir kemungkinan untuk berkembanganya mikroorganisme 

melalui sistem ventilasi. Kelembapan relative (Rh) harus berada pada 30% 

s.d 60% pada ruangan tinggal untuk mencegah perkembangan 

mikroorganisme pathogen dan allergen. Genangan air pada sistem distribusi 

udara HVAC juga dapat menyebabkan kontaminasi mikroba. (Rozzi, 2014) 

 

 

Gambar II.4 

Sumber dan jalur kontaminasi mikroba pada Air Handling Unit (AHU),  

Sumber: Rozzi, 2014 

 

       Sehubungan dengan pemaparan diatas, kesehatan dan kenyamanan kru 

kapal menggambarkan keseluruhan kondisi lingkungan dalam ruangan dan 

meliputi beberapa parameter kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air 

Quality) termasuk mengenai Pencahayaan, Ergonomi, Thermal Comfort, 

Kebiasaan Merokok, Kebisingan, Getaran, Ventilasi, dan Psikososial. Sistem 
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HVAC erat kaitannya dengan kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air 

Quality) dimana kesehatan manusia dapat dipengaruhi oleh paparan 

kontaminan biologis. Kontiman udara dalam ruangan dapat terbagi atas tiga 

kategori yaitu (Rozzi, 2014): 

1) Kontaminan dihasilkan di dalam ruangan 

Kontaminan ini berupa bau, gas CO2, dan senyawa organic yang 

mudah menguap. 

2) Kontaminan lingkungan masuk kedalam ruangan 

Kontaminan ini berupa polutan seperti Co, Sulfur, dan zat lainnya 

yang biasa ditermukan diluar ruangan. 

3) Kontaminan organic yang berkembangbiak didalam ruangan 

Kontaminan ini meliputi mikroba, jamur mikroba organic yang 

mudah menguap.  

 Dalam penanganannya, US EPA (1991) menjabarkan bahwa sistem 

HVAC membutuhkan Preventive Maintenance dan perhatian yang segera 

dalam melakukan pemeliharaan dengan tujuan agar tetap beroperasional 

dengan baik dan menyediakan kondisi nyaman yang ideal dan kualitas udara 

dalam ruangan yang baik. Komponen sistem HVAC yang kritis 

membutuhkan langkah Preventive Maintenance dalam rangka menjada 

kenyaman dan memberikan ventilasi udara yang memadai adalah sebagai 

berkut: 

- Outdoor Air Intake Opening (Pembukaan asupan udara luar ruangan) 

- Damper Controls (Kontrol peredam) 
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- Air Filters (Filter Udara) 

- Drip Pans (Penampung Tetesan Air) 

- Cooling and Heating Coils (Kumparan Pendingin dan Pemanas) 

- Fan Belts (Tali Kipas) 

- Humidification Equipment and Controls (Alat dan Pengendali 

Kelembaban) 

- Distribution System (Sistem Distribusi) 

- Exhaust Fans (Kipas Pembuangan) 

 

II.2.4 Permasalahan Sistem HVAC Kapal 

 Terkait dengan HVAC sebagai pengendali kondisi udara ruangan 

yang memadai. Hasil pemeriksaan The National Institute of Occupational 

Safety and Health (NIOSH), menyebutkan ada 5 sumber pencemaran di 

dalam ruangan yaitu (Aditama, 2002): 

a. Pencemaran dari alat-alat di dalam gedung seperti asap rokok, 

pestisida, bahan-bahan pembersih ruangan. 

b. Pencemaran di luar gedung meliputi masuknya gas buangan 

kendaraan bermotor, gas dari cerobong asap atau dapur yang terletak 

di dekat gedung, dimana kesemuanya dapat terjadi akibat 

penempatan lokasi lubang udara yang tidak tepat. 

c. Pencemaran akibat bahan bangunan meliputi pencemaran 

formaldehid, lem, asbes, fibreglass dan bahan-bahan lain yang 

merupakan komponen pembentuk gedung tersebut. 
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d. Pencemaran akibat mikroba dapat berupa bakteri, jamur, protozoa 

dan produk mikroba lainnya yang dapat ditemukan di saluran udara 

dan alat pendingin beserta seluruh sist emnya. 

e. Gangguan ventilasi udara berupa kurangnya udara segar yang 

masuk, serta buruknya distribusi udara dan kurangnya perawatan 

sistem ventilasi udara 

 Kapal memiliki masalah yang unik berkaitan dengan masalah yang 

berhubungan dengan kualitas udara dalam ruangan (A.D Webster, 2005). 

Jenis dan masalah yang dihadapi tergantung pada: 

1. Tipe Kapal 

2. Umur Kapal 

3. Area Operasional – iklim, kualitas udara ambient, dan lain-lain 

4. Waktu dan Kepadatan Penumpang 

5. Sistem HVAC dan Perawatannya. 

 Inspeksi sistem HVAC dan prosedur operasional dan perawatan 

merupakan bagian yang intergral dari penilaian karena efisiensi filter dan 

kebersihan Duct adalah faktor kunci dalam menentukan kualitas udara dalam 

ruangan. Kebanyakan mikroba memerlukan kelembapan, nutrisi organic, dan 

temperature yang hangat untuk berkembangbiak.Setelah mikroba masuk 

memperoleh akses untuk masuk ke kapal, maka air merupakan faktor utama 

yang membatasi perkembangannya. Oleh karena itu pertumbuhan mikroba 

terjadi pada bagian-bagian dari sistem yang rentan  terhadap serangan 

kelembabapan atau kondensasi. Mengikuti periode pertumbuhannya, spora 
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didistribusikan lebih jauh ke dalam Ductwork dan akhirnya menyebar ke 

seluruh kapal. Sekali saja pertumbuhan mikroba telah berada didalam sistem 

HVAC maka sangat sulit untuk menghapusnya. (A.D Webster, 2005).  

 Indikasi efisiensi filter dan tingkat kontaminasi dengan sampling 

mikroorganisme udara. Perhitungan sampling partikel udara dilakukan 

didalam dan luar ruangan. Jumlah yang tinggi baik di dalam atau diluar kapal 

menunjukkan filter kurang terpelihara dan spora melewati sistem HVAC  

tanpa hambatan. Inspeksi pada Air Handling Unit dan Ductwork biasanya 

menegaskan temuan ini. (A.D Webster, 2005). 

 Schepers (2007) menyatakan bakteri menunjukkan jumlah sel 

tertinggi dan distribusi tertinggi di udara dalam ruangan di kapal, dimana 

tingkat maksimum ditemukan di udara kabin kru. Identifikasi bakteri 

menunjukkan bahwa di samping spesies bakteri udara pada umumnya, 

terdapat juga bakteri patogen. 

 Sangat kompleksnya desain HVAC pada kapal, maka filtrasi yang 

tepat harus memberikan metode yang terbaik untuk menjaga system tetap 

bersih dan mencegah akumulasi dari kontaminasi mikroba. Hal ini tertuang 

dalam Standar ISO nomor 7547/2002 mengenai Ships and marine 

technology: Air-conditioning and ventilation of accommodations spaces – 

Design conditions and basis of  calculations, bahwa pemilik kapal harus 

memastikan bahwa sistem AC pada kapal didesain dengan ketentuan: 

1. Untuk menjaga udara dalam tingkat temperature dan kelembapan relatif 

yang memenuhi persyaratan terhadap udara luar ruangan 
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2. Untuk memastikan bahwa pertukaran udara dalam kondisi memadai 

3. Untuk memperhitungkan karakteristik tertentu dari pengoperasion di laut 

dan tidak menghasilkan kebisingan atau getaran yang berlebihan 

4. Memudahkan pembersihan dan disinfeksi sistem, untuk mencegah atau 

mengendalikan penyebaran penyebaran penyakit. (ISO 7574/2002) 

II.3 Sanitasi Kapal 

II.3.1 Definisi Sanitasi Kapal 

        Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang 

digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk 

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, 

serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

Sementara Pemeriksaan Sanitasi adalah kegiatan pemeriksaan faktor risiko 

kesehatan masyarakat di atas Kapal. (Permenkes 40 Tahun 2015) 

II.3.2 Ruang dan Bagian Sistem Kapal 

        Kapal memiliki ruangan-ruangan spesifik layaknya bangunan lain. 

Berdasarkan Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship 

Sanitation Certificate (2011) berikut adalah ruangan yang terdapat di kapal 

yaitu: 

a. Dapur (Galley) 

b. Ruang Makan (Pantry) 

c. Tempat Penyimpanan Makanan (Stores) 

d. Palka (Hold(s)/Cargo) 

e. Ruang Tinggal (Quarters - crew, officers, passanger, deck) 
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f. Air Minum (Potable Water) 

g. Air Limbah (Sewage) 

h. Tangki Ballast (Ballast Tanks) 

i. Sampah Padat dan Medis (Solid and Medical Waste) 

j. Genangan Air (Standing Water) 

k. Kamar Mesin (Engine Room) 

l. Fasilitas Medik (Medical Facilities) 

m. Others area  

      Sebagaimana diatur dalam Maritime Labour Convention (MLC) 

2006, pada bagian sanitasi kapal yang erat kaitannya dengan konvensi 

tersebut adalah Ruang Tinggal (Quarter/Living Quarter) dan tercantum pada 

Title 3. Accomodation, Recretional Facilities, Food, and Catering, pada 

Guideline B.3.1.2- Ventilation, menyatakan: 

1. Sistem ventilasi untuk ruang tidur dan mess harus terkontrol untuk 

menjaga udara dalam kondisi yang memuaskan dan untuk 

menjamin pergerakan udara yang memadai pada setiap kondisi 

cuaca atau iklim. 

2. Sistem AC, baik sistem central atau individual harus didesain 

untuk: 

(a). Menjaga udara berada pada tingkat temperature 

(b).  dan kelembapan relatif yang baik sebagaimana dibandingkan 

pada kondisi udara luar ruangan, menjamin pertukaran udara 

yang memadai pada ruangan yang menggunakan AC, 
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memperhitungkan karakteristik tertentu saat operasional di 

laut dan tidak menghasilkan kebisingan atau getaran yang 

berlebihan. 

(c). Mudah untuk dibersihkan dan di disinfeksi untuk mencegah 

atau mengontrol penyebaran penyakit 

3. Daya untuk operasional AC dan sistem bantuan ventilasi lainnya 

yang dibutuhkan pada paragraf diatas panduan ini harus tersedia 

setiap saat ketika pelaut sedang tinggal dan bekerja dikapal atau 

pada kondisi yang mengharuskan. Namun, tenaga tidak boleh 

disediakan dari sumber darurat. 

 WHO melalui Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship 

Sanitation Certificate (2011) memaparkan resiko utama yang ada di area 

Tempat Tinggal yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resiko 

kesehatan masyarakat di atas kapal meliputi desain, konstruksi, manajemen, 

dan pengoperasian tempat tinggal.  

 Senada dengan United States Environmental Protection Agency (US 

EPA), sumber kontaminan udara dalam ruangan juga dipengaruhi faktor 

sanitasi ruang tinggal seperti: 

1. Aktifitas manusia  

(a) Aktifitas perorangan 

Meliputi aktifitas seperti merokok, memasak, bau badan, dan bau 

kosmetik 

(b) Aktivitas Kebersihan 
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(c) Meliputi prosedur maupun alat atau bahan pembersih, emisi dari 

sampah atau suplly yang tersimpan, penggunaan pengharum 

ruangan, debu di udara. 

(d) Aktivitas Perawatan 

Mikroorganisme dalam embun dari Cooling Tower yang tidak 

terawat; debu di udara; VOC dari cat, dempul, perekat, dan produk 

lainnya; pestisida, dan emisi dari perbekalan.  

2. Komponen Bangunan dan Perabotan 

(a) Lokasi yang menghasilkan atau mengumpulkan debu 

 Meliputi permukaan bertekstur seperti karpet, horden, dan bahan 

tekstil; rak terbuka, perabotan yang sudah buruk; material yang 

mengandung asbes 

(b) Kondisi yang tidak saniter dan kerusakan akibat air 

 Pertumbuhan mikroorganisme pada atau di dalam lantai atau 

furniture yang rusak karena air; pertumbuhan mikroorganisme di 

area permukaan kondensasi; genangan air dari sumbatan atau saluran 

pembuangan yang didesain buruk;  

(c) Bahan kimia yang berasal dari komponen bangunan atau perabot 

 Seperti Volatile Organic Compound atau inorganic compound 

3. Sumber Lain 

Meliputi tumpahan air atau cairan lainnya; pertumbuhan mikroorganisme 

karena genangan atau kebocoran dari atas atau perpipaan, dan kerusakan 

akibat kebakaran. (US EPA, 1991) 
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 II.3.3 Lingkungan Udara Dalam Ruangan  Kapal 

        Pada dasarnya lingkungan udara dalam ruangan (Indoor Air 

Environment) kapal sama halnya dengan bangunan pada umumya dimana 

harus memenuhi kriteria Thermal Comfort dan Kualitas Udara Dalam 

Ruangan (Indoor Air Quality). Kualitas udara yang baik dibutuhkan untuk 

mengurangi risiko penularan penyakit melalui udara. Untuk mencapai kondisi 

diatas, Filter udara harus berada dalam kondisi saniter. Filter yang bersifat 

non-disposable atau permanen harus dibersihkan sesuai dengan rekomendasi 

pabrik umumnya tiap bulan dan Filter Disposable harus diganti setidaknya 3 

bulan sekali. Ruangan dengan AC (Air Conditiong Room) harus terjaga 

kebersihannya. Benda-benda seperti bahan kimia dan peralatan tidak boleh 

disimpan pada ruangan ini untuk menghindari penyebaran bahaya kimia atau 

biologis. Ruangan dengan AC tidak boleh terdapat kebocoran pada sistem 

kondensasi dan pendinginan. Prosedur pembersihan dan disinfeksi pada 

sistem AC harus menggunakan bahan kimia tertentu yang spesifik pada 

sistem itu misal harus non-toxic dan biodegradable. Operator Kapal harus 

memantau dan mencatat prosedur pembersihan dan pemeliharaan  pada 

sistem AC. (Guide To Ship Sanitation 3rd Edition, 2011)  

 

II.4 Masalah Kesehatan Udara Dalam Ruangan 

II.4.1 Dampak Kesehatan dari Mikroba Udara 

       Sumber penyebab polusi udara dalam ruangan berhubungan dengan 

bangunan itu sendiri, perlengkapan dalam bangunan (karpet, AC, dan 
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sebagainya), kondisi bangunan, suhu, kelembaban, pertukaran udara, dan 

halhal yang berhubungan dengan perilaku orang-orang yang berada di dalam 

ruangan, misalnya merokok. Sumber polusi udara dalam ruang selain dapat 

berasal dari bahan-bahan sintetis dan beberapa bahan alamiah yang digunakan 

untuk karpet, busa, pelapis dinding, dan perabotan rumah tangga (asbestos, 

formaldehid, VOC), juga dapat berasal dari produk konsumsi (pengkilap 

perabot, perekat, kosmetik, pestisida/insektisida). 

       Mikroorganisme yang berasal dari dalam ruangan misalnya adalah 

serangga, bakteri, kutu binatang peliharaan, dan jamur. Mikroorganisme yang 

tersebar di dalam ruangan dikenal dengan istilah bioaerosol. Bioaerosol di 

dalam ruangan dapat berasal dari lingkungan luar dan kontaminasi dari dalam 

ruangan. Bioaerosol dari lingkungan luar dapat berupa jamur yang berasal dari 

organisme yang membusuk, tumbuh tumbuhan yang mati dan bangkai 

binatang, bakteri Legionella yang berasal dari soil-borne yang menembus ke 

dalam ruang, alga yang tumbuh dekat kolam/danau dan masuk ke dalam 

ruangan melalui hembusan angin dan jentik-jentik serangga di luar ruang dapat 

menembus bangunan tertutup. Kontaminasi yang berasal dari dalam ruang 

banyak terjadi pada kelembaban antara 25-75%. (Fitria, 2008) 

        Penyakit yang berhubungan dengan bioaerosol dapat berupa penyakit 

infeksi seperti flu, hipersensitivitas (asma, alergi) dan toxicoses, yaitu toksin 

dalam udara di ruangan yang terkontaminasi yang menjadi penyebab gejala 

SBS (Sick Building Syndrome). SBS adalah sindrom penyakit yang 

diakibatkan oleh kondisi gedung. SBS merupakan kumpulan gejala-gejala dari 
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suatu penyakit. SBS didefinisikan sebagai gejala yang terjadi berdasarkan 

pengalaman para pemakai gedung selama mereka berada di dalam gedung 

tersebut. Gejala SBS antara lain adalah sakit kepala, kehilangan konsentrasi, 

tenggorokan kering, iritasi mata dan kulit. Beberapa bentuk penyakit yang 

berhubungan dengan SBS diantaranya adalah iritasi mata dan hidung, kulit dan 

lapisan lendir yang kering, kelelahan mental, sakit kepala, ISPA (Inpeksi 

Saluran Pernapasan Akut), batuk, bersin-bersin, dan reaksi hipersensitivitas. 

(Fitria, 2008) 

       Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam hubungan kualitas udara 

dalam ruang dengan kejadian SBS adalah: 

a. Kondisi lingkungan dalam ruang, kondisi lingkungan yang penting untuk 

diperhatikan adalah suhu ruangan, kelembaban, dan aliran udara. Ketiga 

hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan absorbsi polutan kimia 

dalam ruangan, pertumbuhan mikroorganisme di udara, dan 

meningkatkan bau yang tidak sedap,  

b. Konstruksi gedung dan perabotan atau furnitur,  

c. Proses dan alat-alat dalam gedung,  

d. Ventilasi udara yang buruk dapat menyebabkan kurangnya udara segar 

yang masuk dan buruknya distribusi udara di dalam ruang,  

e. Status kesehatan pekerja; dan faktor psikososial/stress.  

       Gejala fisik yang biasa dijumpai akibat kontaminan biologis adalah 

batuk, dada sesak, demam, menggigil, nyeri otot, dan reaksi alergi seperti iritasi 

membran mukosa dan kongesti saluran nafas atas. Salah satu bakteri 
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kontaminan udara dalam ruang, Legionella, menyebabkan Legionnaire’s 

Disease dan Pontiac Fever.  (Fitria, 2008) 

 

II.4.2 Pencegahan Pencemaran Mikroba Udara. 

        Pencegahan terbaik terhadap jamur yang berlebihan pada lingkungan 

dalam ruangan adalah dengan cara mencegah perkembangan mikroba didalam 

atau pada materal bangunan dan perabotan. Pada rumah dan kantor beberapa 

langkah mudah dapat diterapkan dan mampu menekan masalah kesehatan yang 

berkaitan dengan kontaminasi mikroba dalam ruangan, hal tersebut meliputi :  

1. Menjaga Relative Humidity dibawah 60% di dalam ruangan  

2. Gunakan Air Conditioner atau Dehumidifier pada bulan-bulan yang 

lembab dan jaga kelembaban dengan sesuai. 

3. Sediakan ventilasi yang memadai pada bangunan termasuk Exhaust Fan 

pada dapur dan kamar mandi 

4. Jaga kebersihan permukaan kamar mandi dan dapur dan disinfeksi secara 

teratur dengan disinfektan 

5. Jangan letakkan karpet pada kamar mandi, basement, atau area lain dimana 

kelembapan tinggo. 

6. Lepas atau ganti karpet dan kain pelapis (upholstery) jika tidak dapat 

dikeringkan sesegera mungkin setelah basah. (ASM, 2004) 
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II.5 Kerangka Teori 

      Adapun teori yang mendukung kualitas udara dalam ruangan secara 

mikrobiologi adalah sebagai berikut:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  II.5 

Kerangka Teori, Sumber: United States Environmental Protection Agency 

(1991) dan Guide To Ship Sanitation 3rd Edition (2011)

Komponen Kritis Pada Sistem HVAC 
- Outdoor Air Intake Opening (Pembukaan 

asupan udara luar ruangan) 

- Damper Controls (Kontrol peredam) 

- Air Filters (Filter Udara) 

- Drip Pans (Penampung Tetesan Air) 

- Cooling and Heating Coils (Kumparan 

Pendingin dan Pemanas) 

- Fan Belts (Tali Kipas) 

- Humidification Equipment and Controls 

(Alat dan Pengendali Kelembaban) 

- Distribution System (Sistem Distribusi) 

- Exhaust Fans (Kipas Pembuangan) 
 

 

 

 

Kepadatan 

Bakteri Udara 

Dalam Ruangan 

 

Komponen Bangunan dan Perabotan 

- Lokasi yang menghasilkan atau 

mengumpulkan debu 

- Kondisi yang tidak saniter dan kerusakan 

akibat air 

- Bahan kimia yang berasal dari komponen 

bangunan atau perabot 

Guidelines 8.2 - kualitas udara yang baik 

dibutuhkan untuk mengurangi risiko 

penularan penyakit melalui udara 

- Filter harus saniter 

- Ruang dengan AC terjada kebersihannya 

- Ruang dengan AC tidak boleh terdapat 

kebocoran pada sistem kondensi dan 

pendinginanan 
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BAB III 

KERANGKA  KONSEPTUAL 

 

III.1 Kerangka Konsep 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar  : III.1 

Kerangka Konsep 

 

III.2 Definisi Operasional 

Tabel III.1 

Definisi Operasional 

 
No Variabel Definisi 

operasional 

Cara ukur Alat ukur Hasil ukur Skala 

1 Kondisi sistem 

HVAC 

Pengamatan 

Kondisi HVAC 

Sentral: 

- Mechanical 

Room 

- Major 

Mechanical 

Equipment 

- Air Handling 

Unit 

- Distribution 

System 

 

pada kapal yang 

berada di area 

kerja pelabuhan 

Pontianak 

Wawancara Kuisioner  1 = OK 

 

0 = Needs 

attention 

Rasio 

 

Kepadatan Bakteri 

dalam ruangan 

Kualitas Mikrobiologi 

Udara Luar Ruangan 

Sanitasi 

Ruangan 

Kondisi Sistem 

HVAC 
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2 Sanitasi 

Ruangan 

Pengamatan 

kondisi sanitasi 

ruangan meliputi: 

- Construction 

- Cleaning and 

Maintenance 

- Lighting 

- Ventilation 

 

Wawancara Kuisioner  1 = OK 

 

0 = Needs 

attention 

Rasio 

3 Kepadatan 

Bakteri pada 

udara dalam 

ruangan 

 

Angka 

Kepadatan: 

- Bakteri 

Pada ruangan 

tinggal di kapal 

Pemeriksaan

, perhitugan 

a) Petridish 

b) PCA 

(Bakteri) 

c) Cooling 

box 

d) Inkubator 

e) Kalkulator  

1= baik 

(< = 500 

cfu) 

 

0= buruk 

(> 500 cfu) 

 

(ACGIH) 

Rasio 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

IV.1  Desain Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan 

desain deskriptif untuk menggambarkan Kondisi Sistem Heating, Ventilation, 

and Air Conditioning (HVAC), Sanitasi Ruang Kapal, dan Keberadaan 

Bakteri Di Udara Dalam Ruangan Pada Kapal Kontainer di Area Pelabuhan 

Pontianak 

 

IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

       Waktu penelitian direncanakan pada bulan November tahun 2017 dan 

berlokasi di Area Kerja KKP Kelas II Pontianak Pos Pelabuhan Dwikora. 

 

IV.3  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

      Berdasarkan keberangkatan kapal dari bulan Januari sampai dengan 

Mei tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah Kapal Kontainer 

pada area kerja KKP Kelas II Pontianak dalam hal ini Pos Pelabuhan Laut 

Pontianak yang 8 kapal untuk kapal kontainer berdasarkan data kapal yang 

Clerance Out bulan Mei 2017. 
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Tabel IV.1 Populasi Kapal Kontainer di Pelabuhan Pontianak 

Sumber: KKP Kelas II Pontianak, 2017 
 

No Nama Kapal Bobot Kotor (GT) 

1. Kapal A 6643 

2 Kapal B 6659 

3 Kapal C 6640 

4 Kapal D 3085 

5 Kapal E 6640 

6 Kapal F 2715 

7 Kapal G 4038 

8 Kapal H 6616 

Sumber: Data Sekunder 

2. Sampel 

      Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja 

sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. 

      Dalam penilitian ini, syarat sampel yang akan diambil adalah kapal 

dengan bobot kotor kapal >500 Gross Tonnage (GT) hal ini dikarenakan 

sebagaimana diatur dalam MLC 2006 bahwa kapal >500 GT harus 

menyediakan sistem HVAC. 

Tabel IV.2 Sampel Kapal Kontainer di Pelabuhan Pontianak 

No Nama Kapal Bobot Kotor (GT) 

1. Kapal A 6643 

2 Kapal B 6659 

3 Kapal C 6640 

4 Kapal D 3085 

5 Kapal E 6640 

6 Kapal F 2715 

7 Kapal G 4038 

8 Kapal H 6616 

Sumber: Data Sekunder 
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      Berdasarkan data populasi tedapat 8 kapal kontainer yang memiliki 

bobot kotor >500 GT. Untuk pemeriksaan kualitas mikrobiologi udara, 

sampel udara luar ruangan akan diambil sebagai pembanding serta ruangan 

dalam kapal sebagai berikut: 

1. Anjungan  

2. Ruang Kamar ABK 

3. Mess Room 

4. Ruang Kontrol Kamar Mesin 

 

IV.4  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah dan cara pengumpulan data yang dilakukan dalam proses 

penelitian ini adalah: 

a. Tahap Persiapan dan Pengumpulan data Sekunder 

1) Memasukan surat izin pengumpulan data proposal skripsi dari Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak kepada pihak-

pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain :  

a) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak. 

b) Perusahaan Pelayaran Kapal Kontainer yang beroperasi di 

Pelabuhan Dwikora Pontinak 

2) Mencocokkan jumlah kapal, nama kapal, dan jadwal kapal untuk 

pelaksanaan penelitian. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini adalah kegiatan pengambilan data primer yang meliputi aspek-

aspek yang dapat berkaitan. Data primer diambil pada masing-masing 

kapal container yang labuh atau sandar pada Pelabuhan Dwikora 

Pontianak. Adapun dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Peneliti  melakukan wawancara terhadap awak kapal dan pengamatan 

langsung dengan alat bantu kuisioner yang berisi pertanyaan tentang 

sistem HVAC. 

2) Pengukuran suhu, kelembapan, dan pencahayaan dengan alat ukur. 

3) Pengukuran kepadatan bakteri dengan media PCA dan. Pengukuran 

dilakukan pada saat sistem HVAC sedang bekerja. 

4) Indentifikasi masalah kesehatan melalui Medical Log Book yang 

tersedia di kapal (jika ada) untuk melihat permasalahan kesehatan kru 

kapal. 

5) Waktu pengukuran mengikuti jadwal kapal labuh atau sandar pada 

Pelabuhan Dwikora Pontianak. 

c. Tahap Penyelesaian 

1) Pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan 

program microsoft Excel dan data yang terkumpul dalam penelitian ini 

dianalisis secara deskriptif . 

2) Penyusunan dan konsultasi kepada pembimbing 

3) Penyebarluasan laporan penelitian diberikan kepada pihak yang 

berkepentingan. 
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2. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Alat Tulis 

Adalah alat yang digunakan untuk mencatat, melaporkan hasil penelitian. 

Alat tersebut adalah pulpen, kertas, dan pensil. 

b. Kuisioner Terstruktur 

Adalah alat yang digunakan untuk wawancara dan inspeksi dalam rangka 

mengumpulkan data penelitian. Kuisioner adalah bentuk kuisioner global 

dimana item  yang harus diisi menyesuaikan dengan komponen HVAC atau 

sanitasi ruangan yang tersedia di kapal. 

c. Termometer Ruangan 

Adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu suatu ruangan. 

Termometer ini umumnya mempunyai skala dari -20 °C sampai 50 °C. 

Untuk memudahkan pembacaan suhu, termometer ini biasanya diletakkan 

menempel padadinding dengan arah vertical, suhu ruangan ideal adalah 18 

s.d 28 C. 

d. Hygrometer 

Adalah alat alat ukur kelembapan relative pada suatu ruangan dengan nilai 

kelembapan ideal 40% s.d 60% 

e. Luxmeter/Lightmeter  

Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu 

tempat dengan hasil nilai minimal pencahayaan minimal 100 lux. 

 

 

https://www.academia.edu/11484168/jenis-jenis_termometer
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f. Media Plate Count Agar (PCA) 

Merupakan suatu yang dapat digunakan untuk budidaya bakteri dan untuk 

penghitungan mikroorganisme dalam air, limbah, kotoran dan bahan 

lainnya. Adapun NAB kuman udara adalah 500 cfu/m3. 

 

IV.5  Teknik Pengolahan dan Penyampaian Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Data Primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli.  

Sumber asli disini diartikan  sebagai sumber pertama dari mana data 

tersebut diperoleh (Kandari, 2010). Data primer yang dibutuhkan pada 

penelitian ini diambil dengan pengukuran langsung (Suhu, Kelembaban, 

Pencahayaan, dan Kepadatan Bakteri) dan observasi kondisi HVAC dan 

sanitasi ruangan.  

 Kusioner HVAC memiliki 32 pertanyaan dan kuisioner sanitasi 

ruangan meiliki 8 pertanyaan. Perhitungan kuisioner menggunakan skala 

Guttman dengan ketentuan jawaban OK mendapat nilai 1, jawaban Need 

Attention mendapatkan nilai 0, dan jawaban Not Applicable/Not Available 

berarti tidak diberikan nilai karena fasilitas tersebut tidak tersedia 

dikarenakan adanya perbedaan sistem HVAC yang diadopsi tiap kapal. 

Total Skor adalah total item penilaian dengan nilai OK. Nilai Rata-rata 

adalah angka rata-rata dari nilai OK.  
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Tabel IV.3 Contoh Tabel Interpretasi Nilai X  

Nilai X Interpretasi 

0 Tidak Sesuai (TS) / Need Attention 

0,01-0,49 Mendekati Tidak Sesuai (MTS) / Mendekati Need Attention 

0,50 Agak Sesuai (AS) / Neutral 

0,51-0,99 Mendekati Sesuai (MS) / Mendekati OK 

1 Sesuai / OK 

Sumber: Iskani, 2014 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap dari data primer yang ada relevansinya dengan keperluan 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data Keberangkatan Kapal 

KKP Kelas II Pontianak Pos Pelabuhan Laut Pontianak, dan Perusahaan 

Pelayaran Kapal Kontainer di Pontianak. Data yang dimaksud yaitu data 

jumlah kapal, nama kapal, dan tonase kotor kapal.  

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap KKP Kelas 

II Pontianak Pos Pelabuhan Laut Pontianak, maka didapatkan data sebagai 

berikut : 

1) Jumlah kapal yang keluar pada bulan Mei 2017 berjumlah 618 Kapal. 

2) Terdapat 6 kapal container dengan bobot >500 GT. 

 Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan program 

Micorsoft Excel. Tahap-tahap pengelolahan data adalah sebagai berikut: 

1) Editing, yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk  diteliti 

kelengkapan, kejelasan makna jawaban, konsistensi maupun 

kesalahan antar jawaban pada kuesioner. 

2) Coding,   yaitu   memberikan   kode-kode   untuk   memudahkan   

proses pengolahan data. 
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3) Processing, yaitu pemrosessan data dilakukan dengan cara meng-entri 

data dari kuisioner ke paket program komputer/ memasukkan data 

untuk diolah menggunakan komputer. 

4) Tabulating yaitu mengelompokkan data sesuai variabel yang akan 

diteliti agar mudah dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan 

dianalisis  

5) Cleaning yaitu pengecekan kembali data yang sudah di-entri apakah 

ada kesalahan apakah tidak . 

2. Pengolahan dan penyajian data  

      Berdasarkan data yang telah diperoleh dari lapangan dan tempat lokasi 

penelitian, kemudian peneliti mengolah dan menyajikan data tersebut dalam 

bentuk tabulasi dan narasi. 

 

IV.6 Teknik Analisis Data  

      Teknik analisa data yang dipakai adalah analisa deskriptif untuk 

mendeskripsikan Udara Luar Ruangan, Kondisi Sistem HVAC, Lokasi 

Sampling Udara dan Sanitasi Ruang Kapal yang disampling serta kepadatan 

Bakteri udara pada ruangan tersebut. 
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BAB   V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

V.1    Hasil Penelitian 

V.1.1 Gambaran Umum  Pelabuhan Dwikora Pontianak 

Pelabuhan Pontianak yang di kelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II terletak 

ditepi sungai Kapuas, menjadi urat nadi perekonomian dan menghubungkan area 

seluas 146,8 ribu km2 di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah yang luasnya 

sebanding dengan pulau Jawa ditambah pulau Madura ini antara lain meliputi 

Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas, Hulu, Telok Air, Ketapang 

dan Singkawang. 

Gambar V.1 Area Pelabuhan Dwikora Pontianak 

Sumber: Google Earth, 2017 

 

Pelabuhan tidak bisa dipisahkan dengan daerah hinterlandnya. yang 

dimaksud dengan hinterland pelabuhan adalah daerah-daerah yang terletak di 

sekitar (belakang) pelabuhan, termasuk di dalamnya adalah kota pelabuhan itu 

sendiri dan kota-kota serta daerah-daerah pedalaman di luar kota pelabuhan yang 
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saling memiliki hubungan ekonomi dengan pelabuhan. Hiterland Pelabuhan 

Dwikora adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah ±146.897 km. 

Pelabuhan Dwikora Pontianak dikelola oleh IPC. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Cabang Pontianak. Pelabuhan ini berfungsi melayani arus kapal, arus barang dan 

penumpang baik antar pulau maupun antar negara. 

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

Pelabuhan ditetapkan mulai dari ambang luar sampai jembatan tol terletak pada 0º 

05’ LS dan 109º16’ - 109º23’ BT, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No.46 Tahun 1998 dan KM. 73 Tahun 

1998 pada tanggal 10 Oktober 1998. 

V.1.2 Gambaran Penelitian 

Penelitian dimulai dari tanggal 9 November 2017 sampai dengan 10 Januari 

2018. Adapun alur dalam proses penelitian ini yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti berkoordinassi dengan KKP kelas II Pontianak Pos Pelabuhan Dwikora dan 

Agen Pelayaran mengenai tujuan penelitian 

Berkoordinasi dengan petugass Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Barat mengenai waktu pengambilan sampel 

Memantau keberadaan kapal melalui aplikasi Vessel Tracking kemudian menghubungi 

agen pelayaran mengenai jadwal kedatangan kapal 

Melakukan pengambilan sampel sampel bersama petugas labkes 

Setelah selesai seluruh pengambilan sampel kemudian dilakukan olah data  

 

Melakukan analisis data dan mengembangkan pembahasan teori yang sesuai dengan 

variabel yang diteliti. 
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V.1.3 Karakteristik Responden 

 Berdasarkan kondisi dan situasi dilapangan terdapat perubahan data sampel 

kapal yang diambil sebagai berikut: 

Tabel V.1.3.1  

Data Sampel Kapal Kontainer di Pelabuhan Dwikora Pontianak  

Tahun 2017 

No Sampel Tahun Pembuatan 
Usia Kapal  

(Tahun) 
Jenis HVAC 

1 Kapal A 2016 1 Split  

2 Kapal B 2014 3 Split  

3 Kapal C 2012 5 Split 

4 Kapal D 2000 17 Central 

5 Kapal E 2012 5 Split 

6 Kapal F 2003 14 Split 

7 Kapal G 2015 2 Split 

8 Kapal H 2013 4 Split 

Sumber: Data Primer, 2017 

V.1.4 Analisis Univariat 

1. Bakteri Udara Luar Ruangan  

Berdasarkan hasil pengukuran dilapangan pada penelitian ini, bakteri udara 

luar ruangan diukur kepadatannya dengan kondisi pengambilan dan hasil 

pengukuran sebagai berikut: 

Tabel V.1.4.1  

Kepadatan Bakteri Udara dan Parameter Fisik Luar Ruangan 

Pada Kapal Kontainer di Pelabuhan Dwikora Pontianak  

Tahun 2017 

Kondisi & 

Hasil 
Kapal A Kapal B Kapal C Kapal D Kapal E Kapal F Kapal G Kapal H 

Waktu  Siang Sore Pagi Siang Pagi Sore Pagi Pagi 

Kondisi Cuaca Berawan Berawan Hujan Berawan Hujan Berawan Hujan Berawan 

Suhu  33 30 28 28 26 25 27 27 

Kelembapan  60 70 80 75 56 62 67 65 

Pencahayaan 1200 348 240 1600 685 378 940 645 

Bakteri Udara  355 140 12 254 120 102 68 92 

Sumber: Data Primer, 2017 
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 Hasil pengukuran menunjukkan bakteri udara luar ruangan tidak ada yang 

melebihi dari 500 cfu/m3 sebagaimana standar nilai ambang batas yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2. Kondisi Sistem HVAC 

 Sistem Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) adalah peralatan 

yang melakukan pemanasan dan/atau pendinginan untuk bangunan residensial, 

komersial atau industri. Sistem HVAC juga berfungsi menyediakan udara segar 

untuk menekan kontaminan udara interior seperti bau dari penghuni, senyawa 

organik volatil (VOC) yang dipancarkan dari perabot interior, bahan kimia yang 

digunakan untuk pembersihan, dan lain-lain (Florida Solar Energy Center, 2017). 

 Pada penelitian ini kondisi HVAC dikategorikan memenuhi syarat (MS) jika 

hasil olah data menggunakan skala Guttman jawaban “YES/OK” ≥ 51%. Hasil 

perhitungan skala Guttman menunjukkan seluruh kapal memenuhi syarat HVAC, 

namun dengan permasalahan yang umumnya berada pada filter dan/atau coils pada 

AC Split dan distribusi AC (ducting) pada AC Sentral. 

Tabel V.1.4.2  

Kondisi Sistem HVAC Pada Kapal Kontainer di Pelabuhan Dwikora 

Pontianak Tahun 2017 

Kondisi Sistem 

HVAC 

(MS/TMS) 

Kapal A 

*S 

Kapal 

B *S 

Kapal 

C *S 

Kapal 

D *C 

Kapal 

E *S 

Kapal 

F *S 

Kapal  

G *S 

Kapal H 

*S 
 

Anjungan MS MS MS 

MS 

MS MS MS MS  
Kamar ABK MS MS MS MS MS MS MS  
Mess Room MS MS MS MS MS MS MS  

Kamar Mesin MS MS MS MS MS MS MS  
Keterangan: *S = Split, *C = Central 

                     *MS= Memenuhi syarat, TMS= Tidak memenuhi syarat 

Sumber: Data Primer, 2017 

 

 

 

http://www.fsec.ucf.edu/en/consumer/buildings/commercial/hvac.htm
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Tabel V.1.4.2  

Hasil Pengamatan Filter Sistem HVAC Pada Kapal Kontainer di Pelabuhan 

Dwikora Pontianak Tahun 2017 

Filter (1 = OK/ 

0= NEED 

ATTENTION) 

Kapal 

A *S 

Kapal 

B *S 

Kapal 

C *S 

Kapal 

D *C 

Kapal 

E *S 

Kapal 

F *S 

Kapal  

G *S 

Kapal 

H *S 
 

Anjungan 1 1 0 

1 

0 0 0 0  

Kamar ABK 1 1 0 0 0 0 0  

Mess Room 1 0 0 0 0 0 0  

Kamar Mesin 1 1 0 0 0 0 0  

Jumlah 0 (Need 

Attention) 
0 1 4 0 4 4 4 4 

 

Keterangan: *S = Split, *C = Central 

Sumber: Data Primer, 2017 

 

 

 Secara terperinci hasil pengamatan pada kondisi sistem HVAC secara detail 

adalah sebagai berikut: 

1. Kapal A 

Kapal “A” menggunakan sistem AC Split pada seluruh ruangan yang ada. 

Terdapat 4 ruangan yang diamati kondisi sistem HVAC yaitu Anjungan, 

Kamar ABK. Ruang Makan. Dan Akomodasi. Dari 4 ruangan tersebut, 2 

ruangan ditemukan kotoran/debu pada Cooling Coils indoor unityaitu pada 

ruangan makan dan kamar ABK. 

2. Kapal B 

Kapal “B” menggunakan sistem AC Split pada seluruh ruangan yang ada. 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Dari 4 Ruangan tersebut, di anjungan terdapat 

lapisan debu pada Cooling Coils, di Mess room Filter dan Cooling Coils 

terdapat lapisan debu, dan Ruang Kontrol Mesin Cooling Coils terdapat 

lapisan debu. 
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3. Kapal C 

Kapal “C” menggunakan sistem AC Split pada seluruh ruangan yang ada. 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama pada Cooling Coils dan Filter indoor unit yaitu adanya tumpukan debu. 

4. Kapal D 

Kapal “D” menggunakan sistem AC Central pada seluruh ruangan yang ada. 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Adapun permasalah yang ditemukan adalah 

adanya lapisan debu pada sistem distribusi AC sentral 

5. Kapal E 

Kapal “E” menggunakan sistem AC Split pada seluruh ruangan yang ada. 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama pada Cooling Coils dan Filter indoor unit yaitu adanya tumpukan debu. 

6. Kapal F 

Kapal “F” menggunakan sistem AC Split pada seluruh ruangan yang ada. 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama pada Filter. 3 Ruangan selain Ruang kontrol mesin ditemukan debu 

pada Cooling Coils  indoor unit. 
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7. Kapal G 

Kapal “G” menggunakan sistem AC Split pada seluruh ruangan yang ada. 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama pada Filter.  

8. Kapal H 

Kapal “H” menggunakan sistem AC Split pada seluruh ruangan yang ada. 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama pada Cooling Coils dan Filter indoor unit yaitu adanya tumpukan debu. 

3. Kondisi Sanitasi Ruang 

 Maritime Labour Convention 2006 pada Regulation 3.1 tentang Akomodasi 

dan Fasilitas Rekreasi ini mengatur syarat-syarat khusus mengenai ukuran kamar 

dan ruang akomodasi lainnya, sistem HVAC, kebisingan, getaran, fasilitas sanitasi, 

pencahayaan, dan ruang rumah sakit.  

Tabel V.1.4.3  

Hasil Pengamatan Sanitasi Ruangan Pada Kapal Kontainer di Pelabuhan 

Dwikora Pontianak Tahun 2017 

Sanitasi 

Ruangan 

(MS/TMS) 

Kapal 

A 

Kapal 

B 

Kapal 

C 

Kapal 

D 

Kapal 

E 

Kapal 

F 

Kapal  

G 

Kapal 

H 

Anjungan MS MS MS MS MS MS MS MS 

Kamar ABK MS MS MS MS MS MS MS MS 

Mess Room MS MS MS MS MS MS MS MS 

Kamar Mesin MS MS MS MS MS MS MS MS 

Sumber: Data Primer, 2017 

 Pada penelitian ini kondisi Sanitasi Ruangan dikategorikan memenuhi syarat 

(MS) jika hasil olah data menggunakan skala Guttman jawaban “YES/OK” ≥  51%. 
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Walaupun hasil skoring dengan skala Guttman memenuhi syarat, namun terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan pada masing-masing kapal dengan hasil 

sebagai berikut: 

1. Kapal A 

Terdapat 4 ruangan yang diamati kondisi sanitasinya yaitu Anjungan, Kamar 

ABK. Ruang Makan. Dan Akomodasi. Dari 4 ruangan tersebut, 2 ruangan 

ditemukan kotoran/debu pada AC yaitu pada ruangan makan  

2. Kapal B 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. 3 ruangan selain kamar ABK memiliki masalah 

yang sama yaitu adanya tumpukan debu pada sistem AC.  

3. Kapal C 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama yaitu adanya tumpukan debu pada sistem AC. Untuk kmar ABK selain 

debu pada sistem AC, permukaan dan sambungan dinding kurang rapat 

sehingga terdapat sisa-sisa debu pada celah sambungan.  

4. Kapal D 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Mess Room, Kamar ABK, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Adapun permasalah yang ditemukan adalah 

adnaya lapisan debu pada sistem distribusi AC sentral 
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5. Kapal E 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama pada sistem AC yaitu adanya tumpukan debu.  

6. Kapal F 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama pada sistem AC yaitu adanya tumpukan debu. 

7. Kapal G 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama pada sistem AC yaitu adanya tumpukan debu. 

8. Kapal H 

Terdapat 4 ruangan yang diamati yaitu Anjungan, Kamar ABK, Mess Room, 

dan Ruang Kontrol Mesin. Seluruh ruangan tersebut memiliki masalah yang 

sama pada sistem AC yaitu adanya tumpukan debu. 

 Secara detail hasil pengukuran parameter fisik sanitasi ruangan yang meliputi 

Suhu, Kelembapan, dan Pencahyaan pada kapal container adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Tabel V.1.4.3  

Hasil Pengukuran Suhu Udara Dalam Ruangan Pada Kapal Kontainer di 

Pelabuhan Dwikora Pontianak Tahun 2017 

Suhu Indoor 

(Min 18C - 

Max 28C) 

Kapal 

A 

Kapal 

B 

Kapal 

C 

Kapal 

D 

Kapal 

E 

Kapal 

F 

Kapal  

G 

Kapal 

H 

Anjungan 29 27 26 27 25 24 26 26 

Kamar ABK 28 27 26 27 23 25 26 25 

Mess Room 28 25 25 28 24 25 25 26 

Kamar Mesin 28 26 25.5 27 24 25 26 26 

Luar Ruangan 33 30 28 28 26 25 27 27 

°C >28 1 0 0 0 0 0 0 0 

°C <18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber: Data Primer, 2017 

 

 Berdasarkan hasil diatas, terdapat 1 ruangan kapal atau 3% dari total 32 

ruangan yang diperiksa, yaitu pada ruang Anjungan kapal A dimana hasil 

pengukuran menunjukkan angka 29 °C dimana melebihi NAB suhu dalam ruangan 

maksimum sebesar 28 °C.  

Tabel V.1.4.4  

Hasil Pengukuran Kelembapan Dalam Ruangan Pada Kapal Kontainer di 

Pelabuhan Dwikora Pontianak Tahun 2017 

RH Indoor 

(40 s.d 60%) 

Kapal 

A 

Kapal 

B 

Kapal 

C 

Kapal 

D 

Kapal 

E 

Kapal 

F 

Kapal  

G 

Kapal 

H 

Anjungan 59 55 76.5 69 57 65 65 57 

Kamar ABK 59 58 65 60 70 61 63 61 

Mess Room 58 62 80 59.8 68 59 59 62 

Kamar Mesin 58 57 29 59 45 56 69 58 

Luar Ruangan 60 70 80 75 56 62 67 65 

RH >60% 0 1 3 1 2 2 3 2 

RH <40% 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sumber: Data Primer, 2017 

 

 Pada pengukuran kelembapan dalam ruangan, sebanyak 14 ruangan kapal atau 

44% dari total 32 ruangan yang diperiksa menunjukkan angka kelembapan udara 

berada diatas 60% dan 1 ruangan kapal atau 3% dari total 32 ruangan yang diperiksa 

menunjukkan angka kelembapan udara berada dibawah 40%. 



56 
 

 
 

Tabel V.1.4.5  

Hasil Pengukuran Cahaya Dalam Ruangan Pada Kapal Kontainer di 

Pelabuhan Dwikora Pontianak Tahun 2017 

Pencahayaan 

Dalam 

Ruangan 

(Min 100 Lux) 

Kapal 

A 

Kapal 

B 

Kapal 

C 

Kapal 

D 

Kapal 

E 

Kapal 

F 

Kapal  

G 

Kapal 

H 

Anjungan 929 235 142 1406 347 240 801 570 

Kamar ABK 120 116 108 103 98 146 102 130 

Mess Room 140 75 94 86 97 132 122 98 

Kamar Mesin 232 114 98 89 120 196 120 176 

Luar Ruangan 1200 348 240 1600 685 378 940 645 

LUX <100 0 1 2 2 2 0 0 1 

Sumber: Data Primer, 2017 

 

 Pada pengukuran pencahayaan dalam ruangan, sebanyak 8 ruangan kapal atau 

25% dari total 32 ruangan yang diperiksa menunjukkan angka pencahayaan berada 

dibawah 100 Lux. 

4. Kepadatan Bakteri Udara Dalam Ruangan 

 Bakteri udara dalam ruangan dapat menunjukkan baik atau buruknya kondisi 

sanitasi atau sistem HVAC pada suatu ruangan. Kepadatan bakteri udara luar 

ruangan digunakan sebagai pembanding. Adapun hasil pemeriksaan sebagai 

berikut: 

Tabel V.1.4.6  

Hasil Pengukuran Bakteri Udara Dalam Ruangan Pada Kapal Kontainer di 

Pelabuhan Dwikora Pontianak Tahun 2017 

Bakteri Udara 

Indoor 
Kapal A 

Kapal 

B 

Kapal 

C 

Kapal 

D 

Kapal 

E 

Kapal 

F 

Kapal  

G 
Kapal H 

Anjungan 98 215 18 514 124 223 188 124 

Kamar ABK 282 315 25 258 242 142 134 37 

Mess Room 366 148 155 388 236 106 210 365 

Kamar Mesin 146 286 15 88 43 67 224 67 

Luar Ruangan 355 140 12 254 120 102 68 92 

>500 cfu/m3 0 0 0 1 0 0 0 0 

Dalam Ruang 

> Luar Ruang 
1 4 4 3 3 3 4 2 

Sumber: Data Primer, 2017 
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 Berdasarkan hasil diatas, terdapat 1 ruangan kapal atau 3% dari total 32 

ruangan yang diperiksa, yaitu pada ruang Anjungan kapal MV. Pac Banda dimana 

hasil pengukuran menunjukkan angka 514 cfu/m3 dimana melebihi NAB bakteri 

udara dalam ruangan maksimum sebesar 500 cfu/m3.  

V.2  Pembahasan 

V.2.1 Kepadatan Bakteri Udara Luar Ruangan 

Berdasarkan hasil pengukuran bakteri udara luar ruangan pada 8 kapal yang 

diteliti, kondisi bakteri udara dalam ruangan berada dibawah NAB. Dengan angka 

terendah pada 12 cfu/m3 dan tertinggi pada 355 cfu/m3. Pengambilan sampel 

bakteri udara diluar ruangan mengikuti jadwal kapal sehingga waktu dan kondisi 

pengambilan bervariatif yaitu 4 kapal disampling pada pagi hari, 2 kapal siang hari, 

dan 2 kapal lainnya pada sore hari. Bakteri udara pagi hari terendah berada pada 

angka 12 cfu/m3 dan tertinggi pada 120 cfu/m3. Bakteri udara siang hari terendah 

berada pada angka 254 cfu/m3 dan tertinggi pada 355 cfu/m3. Bakteri udara sore 

hari terendah pada angka 102 cfu/m3 dan tertinggi pada 140 cfu/m3.  

Berkenaan dengan efek tiga faktor lingkungan yang diukur dalam penelitian 

ini yaitu suhu, kelembaban relatif, dan intensitas cahaya, kelembaban relatif 

memiliki pengaruh paling menonjol terhadap konsentrasi bakteri luar, dengan 

jumlah bakteri meningkat pada hari dengan kelembaban relatif tinggi walau tidak 

melebihi dari nilai NAB sebesar 500 cfu/m3. Namun kondisi hujan cukup 

berpengaruh terhadap keberadaan bakteri luar ruangan sebagaimana terjadi saat 

dilakukan pengambilan sampel pada 3 kapal dengan angka terendah 12 cfu/m3 dan 
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tertinggi pada 120 cfu/m3, sementara pada kondisi berawan memiliki angka bakteri 

udara terendah pada  92 cfu/m3 dan tertinggi pada 355 cfu/m3. 

Pengambilan sampel mikrobiologi udara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan media Plate Count Agar (PCA) yang dipaparkan terhadap 

udara selama 15 menit, sampel kemudian diberi label yang meliputi nama kapal, 

ruang kapal, tanggal pengambilan, dan jam pengambilan kemudian dibawa ke 

laboratorium untuk dibiakkan selama 48 jam di dalam Inkubator dengan  

suhu 34 °C. 

Dodi (2005) menyatakan secara alami, atmosfer bumi mengandung partikel-

partikel halus yang memiliki beragam sifat, baik kimia maupun fisik. Partikel halus 

yang dimaksud adalah bioaerosol. Bioaerosol mempunyai peranan yang sangat 

penting terhadap  komposisi atmosfer baik secara langsung maupun tidak langsung, 

hal ini akan berpengaruh terhadap iklim global dan kehidupan kita.  

Douwes (2003) mendefinisikan bioaerosol sebagai atau materi partikulat 

mikroba yang berasal dari manusia, hewan ataupun tanaman, baik yang bersifat 

patogenik atau nonpatogenik. 

Keberadaan mikroba udara dapat mempengaruhi kesehatan. Walaupun 

berbeda lokasi, Suharti (2014) menyatakan semakin tinggi kepadatan mikroba 

diudara maka semakin tinggi pula kejadian ISPA. Hal ini terjadi pada lokasi TPA 

Terjun di Medan dimana hasil pengukuran melebihi dari nilai NAB dan ditemukan 

mikroorganisme seperti Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, dan lain-lain. 

Selain itu jarak dari sumber pencemar juga mempengaruhi tingkat kepadatan 

mikroba udara.  
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Pada penilitian ini, hasil pengukuran bakteri udara yang berada dibawah 

angka 500 cfu/m3 yang berarti tidak memberikan dampak kesehatan kepada pekerja 

kapal yang bertugas diluar ruangan. Terlebih pada penelitian ini hanya menghitung 

kepadatan bakteri secara umum, dan tidak mengukur kepadatan dan jenis bakteri 

pathogen di udara. 

V.2.2 Sistem HVAC 

 Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan pengolahan data berdasarkan 

hasil pengukuran skala Guttman secara total menunjukkan keseluruhan kapal 

memiliki kondisi HVAC yang baik. Walau perhitungan skala Guttman 

menunjukkan hasil baik, namun seluruh sampel memiliki masalah yang sama pada 

sistem HVAC yaitu adanya kontaminan pada filter berupa lapisan debu pada filter 

dan kebersihan coils pada kapal dengan sistem AC Split, dan kebersihan saluran 

ducting di sistem AC Sentral. Adapun item yang telah diperiksa dari form yang 

digunakan pada penelitian ini meliputi: 

1. Kebersihan ruang mekanikal (AC Sentral) 

Kapal “D” merupakan satu-satunya kapal yang menggunakan AC Sentral, 

ruang mekanikal sistem HVAC pada Kapal “D” dalam keadaan kering dan 

bersih 

2. Keberadaan sampah dan bahan kimia pada ruang mekanikal (AC Sentral) 

Kondisi sampah dan bahan kimia pada Kapal “D” dalam keadaan baik dan 

tidak ditemukan permasalah pada item pemeriksaan ini. 

3. Kondisi Boilers (AC Sentral) 

Kondisi fisik Boilers pada kapal “D” dalam keadaan baik. 
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4. Bau bahan bakar pada Boilers (AC Sentral) 

Tidak ada bau bahan bakar yang bocor dari sistem boiler pada kapal “D”. 

5. Kebocoran refrigerant (AC Split dan Sentral) 

Seluruh refrigerant pada kapal yang diperiksa tidak ditemukan kebocoran, 

hal ini terbukti dari kondisi angin dingin dari outlet sistem HVAC AC split 

ataupun AC Sentral pada seluruh sampel kapal yang diamati. 

6. Bukti masalah kondensasi (AC Sentral) 

Tidak terdapat masalah kondensasi pada Chiller kapal “D”. 

7. Penyimpanan limbah minyak dan refrigerant (AC Sentral) 

Tidak ditemukan sisa limbah minyak atau refrigerant pada area Chillers 

di Kapal “D” 

8. Lokasi Intake udara luar ruangan (AC Split dan Sentral) 

Tidak ada masalah pada lokasi intake udara luar ruangan. Posisi Intake 

jauh dari cerobong asap kapal pada seluruh sampel kapal yang diamati. 

9. Sumber kontaminan terdekat (AC Split dan Sentral) 

Tidak ditemukan sumber kontaminan terdekat  baik pada kapal atau dari 

area pelabuhan pada saat pengukuran pada seluruh sampel kapal yang 

diamati. 

10. Sekat pelindung burung (AC Split dan Sentral) 

Kondisi sekat pelindung burung pada seluruh sampel kapal kontainer 

berada di tempat dan tidak terhalang  
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11. Filter tertutup rapat (AC Split dan Sentral) 

Seluruh filter yang diamati ditiap-tiap ruangan kapal dengan AC Split atau 

filter pada sistem AC Sentral dalam keadaan tertutup rapat. 

12. Kontaminan pada filter (AC Split dan Sentral) 

Sebanyak 21 filter dari total 29 filter pada kapal kontainer ditemukan 

lapisan debu. Filter pada sistem AC Sentral Kapal “D” dalam keadaan 

baik. 

13. Bau pada filter (AC Split dan Sentral) 

Tidak ada bau di filter pada seluruh sampel kapal yang diamati dan kondisi 

debu dalam keadaan kering. 

14. Kondisi bilah kipas (AC Split dan Sentral) 

Bilah kipas pada pada seluruh sampel kapal yang diamati baik yang 

menggunakan AC Split dan Sentral berdasarkan hasil wawancara dan 

pengamatan dalam keadaan baik dan berfungsi. 

15. Masalah korosi pada pada bilah kipas (AC Split dan Sentral) 

Tidak ditemukan masalah korosi pada bilah kipas AC. Kru selalu 

membersihkan bilah AC saat berada dipelabuhan setelah berlayar. 

16. Akses inspeksi pada Coils (AC Split dan Sentral) 

Tidak ada halangan pada jalur akses inspeksi Coils terutama pada sistem 

AC Sentral 

17. Kebersihan Coils (AC Split dan Sentral) 

Sebanyak 23 Coils dari total 29 filter pada kapal kontainer ditemukan 

lapisan debu. 
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18. Sisa air pada Coils (AC Split dan Sentral) 

Pada saat pengamatan tidak ditemukan sisa air pada Coils pada seluruh 

sampel kapal yang diamati. 

19. Masalah kondensasi pada Coils (AC Split dan Sentral) 

Tidak ditemukan masalah kondensasi pada Coils pada seluruh sampel 

kapal yang diamati. 

20. Akses pemeliharaan System Ducting (AC Sentral) 

Tidak ditemukan masalah akses untuk pemeliharaan ducting pada  

kapal “D”. 

21. Kebersihan saluran ducting (AC Sentral) 

Ditemukan lapisan debu pada saluran ducting kapal “D”. 

22. Penampungan air buangan pada sistem ducting (AC Sentral) 

Tidak ditemukan air pada buangan sistem ducting pada kapal “D”. 

 Penelitian ini sejalan dengan Vindrahapsari (2014) yang menyatakan 

permasalahan pada sistem AC pada sampel kapal umumnya terjadi ada filter, coils, 

dan saluran ducting. penggunaan AC yang tidak terawat dapat menjadi tempat 

perkembangbiakan bakteri karena filter AC yang kotor yang berasal dari ruangan 

akan disirkulasikan kembali keruangan tersebut dan hal ini terbukti bahwa jumlah 

koloni bakteri ruangan ber-AC lebih tinggi dari ruangan dengan ventilasi alami.  

 Temuan permasalah diatas juga didukung oleh Rozzi (2016) yaitu filter udara 

umumnya digunakan untuk membersihkan partikel dari udara. Filter juga berfungsi 

membersihkan bakteri, serbuk, serangga, jelaga, debu, dan kotoran dengan efisiensi 

yang sesuai dengan penggunaan bangunan. Sementara Coils berfungsi untuk 
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mengatur temperatur udara yang dibawa ke dalam ruangan. Kebersihan filter juga 

berdampak pada Duct sebagai saluran distribusi udara pada sistem AC sentral. Jika 

debu terakumulai pada Duct dan jika kelembapan relative mencapai titik embun, 

maka kondensasi terjadi, kemudian nutrient dan uap lembab dapat menyebabkan 

perkembangan mikrobiologis. 

 Walaupun berbeda moda transportasi, Smith (2018) menyatakan sebanyak 15 

filter AC dari mobil yang berbeda di Inggris juga menunjukkan bahwa sistem AC 

adalah tempat yang ideal bagi bakteri untuk berkembangbiak dan menggarisbawahi 

pentingannya untuk membersihkan dan mengganti filter. Selain itu juga 

menyarankan untuk melakukan dekontaminasi pada sistem AC setidaknya dua 

tahun sekali untuk membunuh bakteri yang ada pada sistem AC.  

 Menurut Menedell (2008) Komponen HVAC yang terkait dengan kelembaban 

seperti koil pendingin dan sistem humidifikasi, ketika tidak dirawat dengan baik, 

dapat menjadi sumber kontaminan yang menyebabkan efek buruk pada penghuni, 

bahkan jika kita belum dapat mengidentifikasi atau mengukur paparan kausal. 

Selain itu, dampak dari kurang dibersihkannya Cooling Coils dan Drain Pans 

dikaitkan dengan peningkatan gejala mata dan sakit kepala.  

 Rekomendasi sistem AC pada kapal mengenai kondisi filter harus berada 

dalam kondisi saniter juga tertuang dalam Guide To Ship Sanitation 3rd Edition 

(13)  yang juga menyatakan filter permanen harus dibersihkan sesuai dengan 

rekomendasi pabrikan setidaknya sebulan sekali. 
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 V.2.3 Sanitasi Ruangan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dan pengolahan data 

berdasarkan hasil pengukuran skala Guttman secara total menunjukkan keseluruhan 

kapal memiliki kondisi sanitasi ruangan yang baik. Adapun item yang diperiksa 

untuk sanitasi ruangan meliputi: 

1. Pengukuran suhu ruangan 

Untuk suhu ruangan tidak ditemukan permasalahan yang berarti dimana 

hanya ada 1 ruangan yang melebihi dari 28 ºC, yaitu pada anjungan kapal 

“A”. 

2. Pengukuran kelembapan ruangan 

kelembapan ruangan yang RH >60% terdapat pada 14 ruangan dari 32 

ruangan.  

3. Pengukuran cahaya ruangan 

Permasalahan pada pencahayaan yang kurang dari 100 Lux ditemukan 

sebanyak 8 ruangan dari 32 ruangan.  

4. Kondisi permukaan dan sambungan diruangan kapal 

Dari seluruh ruangan sampel kapal, ditemukan pada 1 ruangan yaitu 

ruangan ABK Kapal “C” yang terdapat kondisi sambungan dinding dan 

wastafel kamar yang tidak tertutup baik. 

5. Ketersediaan jendela atau sistem ventilasi 

Seluruh ruangan sampel kapal dimasing-masing ruangan dilengkapi 

jendela atau sistem ventilasi. 
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6. Jadwal perawatan dan pembersihan rutin 

Berdasarkan hasil wawancara seluruh ruangan sampel kapal dibersihkan 

secara rutin oleh petugas kapal. Aspek Good Housekeeping mengenai 

rutinitas waktu dan cara membersihkan ruangan dengan sapu, mengepel 

dengan air, dan mengepel dengan air berdesinfektan tidak menjadi item 

yang diukur.  

7. Kondisi hygiene yang bebas debu, sampah, dan vektor 

Seluruh ruangan sampel kapal berada dalam kondisi bebas debu, sampah, 

dan vektor, hal ini menguatkan jadwal perawatan dan pembersihan rutin 

dilakukan oleh kru kapal. 

8. Ketersediaan cahaya natural atau buatan yang memadai 

Cahaya natural diseluruh sampel kapal menggunakan jendela yang tersedia 

pada masing-masing ruangan namun waktu pengukuran yang 

berawan/hujan dapat mempengaruhi intensitas pencahayaan dalam ruangan 

meskipun sudah dibantu dengan cahaya buatan. Pencahayaan yang kurang 

dari 100 Lux ditemukan sebanyak 8 ruangan dari 32 ruangan.  

9. Kondisi debu dan kotoran pada sistem HVAC dan kualitas udara  

Kondisi debu dan kotoran pada sistem HVAC ditemukan pada hampir 

seluruh ruangan kapal yang diperiksa sebagaimana yang telah dibahas pada 

bagian sistem HVAC. 

 Berdasarkan Permenkes 40 tahun 2015, Pemeriksaan Sanitasi pada kapal 

adalah kegiatan pemeriksaan faktor risiko kesehatan masyarakat di atas Kapal. 

Setiap ruangan dikapal memiliki peruntukan masing-masing dan juga sebagi tempat 
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interaksi orang ke orang. Dalam mencegah timbulnya faktor resiko kesehatan 

masyarakat di ruangan kapal, setidaknya harus memperhatikan hal-hal terkait 

ruangan seperti konstruksi, kebersihan/perawatan, pencahayaan, dan ventilasi 

ruangan.  

Masalah terkait kebersihan/perawatan yaitu debu dan vektor pada ruangan 

tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan terjadwalnya sistem kerja untuk kebersihan 

di kapal-kapal yang menjadi sampel dalam menjaga kebersihan ruangan. Namun 

terdapat faktor lain pada sanitasi ruangan yaitu walaupun bebas dari debu tidak 

menjamin keberadaan bakteri menjadi rendah dikarenakan keberadaan atau 

penggunaan materi dalam ruangan seperti tirai, karpet, tempat tidur, furniture, 

bahan insulasi dinding, dan tumpukan buku pada ruang anjungan contohnya, adalah 

material yang memiliki  sifat mudah lembab. Selain itu, aspek Good Housekeeping 

mengenai rutinitas waktu dan cara mengepel ruangan dengan metode kering, spray, 

lembab, dan basah, dapat memberikan efek yang berbeda terhadap terhadap bakteri 

di udara dalam ruangan. (Andersen, 2009) 

 NIOSH dalam Fitria (2008) mengungkapkan penyelidikan kualitas udara 

dalam ruang memperlihatkan bahwa masalah kualitas udara dalam ruang 

disebabkan oleh ventilasi yang tidak adekuat (52%), kontaminasi dari dalam 

gedung (16%), kontaminasi yang berasal dari luar gedung (10%), kontaminasi 

mikrobiologi (5%), dan kontaminasi material bangunan (4%). Masalah ventilasi 

yang umum meliputi: 
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1) Tidak cukup suplai udara segar dari luar ke dalam ruang, 

2) Distribusi dan pertukaran udara yang buruk yang menyebabkan tidak 

meratanya distribusi udara (stratifikasi udara), atau terlalu banyak aliran udara, 

dan terjadinya perbedaan tekanan udara di ruangan, 

3) Suhu dan kelembaban yang ekstrem atau berfluktuasi (disebabkan oleh 

distribusi udara yang buruk atau rusaknya termostat pada sistem ventilasi), 

4) Masalah filtrasi udara disebabkan oleh pemeliharaan yang kurang terhadap 

sistem ventilasi udara. 

 Dalam panduannya mengenai kualitas udara dalam ruangan, WHO (2009) 

menyatakan kehadiran banyak agen biologis di lingkungan dalam ruangan adalah 

karena kelembaban dan ventilasi yang tidak memadai. Kelembaban yang 

berlebihan pada hampir semua material dalam ruangan menyebabkan pertumbuhan 

mikroba, seperti cendawan, janur, dan bakteri, yang kemudian mengeluarkan spora, 

sel, fragmen dan senyawa organik yang mudah menguap ke udara dalam ruangan. 

Selain itu, kelembapan memulai degradasi bahan kimia atau biologi, yang juga 

mencemari udara dalam ruangan. Oleh karena itu, kelembapan dianggap sebagai 

indikator yang kuat dan konsisten terhadap risiko asma dan gejala pernapasan 

(misalnya batuk dan mengi).  

 Nurjazuli (2016) menyatakan ada hubungan antara suhu, kelembaban, dan 

pencahayaan dengan angka kuman di udara ruang inap kelas III RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta . Sementara Purnamasari (2016) hanya menemukan hubungan 

suhu dan kelembaban saja terhadap mikrobiologi udara dalam ruangan (18). 

walaupun kedua penelitian tersebut berbeda objek penelitiannya tetapi dapat 
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disimpulkan bahwa suhu, kelembaban, dan pencahayaan dapat mempengaruhi 

kondisi bakteri udara dalam ruangan. 

 US EPA (1991) merekomendasi bahwa banyak masalah kualitas udara dalam 

ruangan dapat dicegah melalui hal-hal seperti, menjaga sanitasi dalam keadaan 

baik, menyediakan ventilasi yang memadai dan mengisolasi sumber polutan 

V.2.4 Kepadatan Bakteri Udara 

 Sebanyak 32 ruangan yang diperiksa pada 8 kapal kontainer terdapat 1 

ruangan yang melebihi NAB yang ditetapkan ACGIH (<500 cfu/m3) yaitu 

Anjungan pada Kapal “D”. Metode pengambilan balteri udara dalam ruangan sama 

dengan bakteri udara luar ruangan yaiut dilakukan dengan menggunakan media 

Plate Count Agar (PCA) yang dipaparkan terhadap udara selama 15 menit, sampel 

kemudian diberi label yang meliputi nama kapal, ruang kapal, tanggal pengambilan, 

dan jam pengambilan kemudian dibawa ke laboratorium untuk dibiakkan selama 

48 jam di dalam Inkubator dengan suhu 34 °C. 

 Hasil pengukuran pada 31 ruangan lainnya pada kapal container menunjukkan 

angka bakteri udara dalam ruangan memenuhi syarat, namun jika melihat angka 

kepadatan bakteri udara luar ruangan terhadap bakteri udara dalam ruangan, 

terdapat 24 ruangan dari total 32 ruangan diperiksa yang angka bakteri udara dalam 

ruangan lebih tinggi dari bakteri udara luar ruangan. Data angka kepadatan bakteri 

udara menunjukkan bahwa 21 filter atau dari total 29 filter pada kapal container 

yang terdapat lapisan debu tidak mampu menurunkan angka bakteri udara dalam 

ruangan dari luar ruangan, sementara sanitasi ruangan yang dalam keadaan baik 
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tidak memberikan pengaruh berarti kedalam kepadatan bakteri udara dalam 

ruangan. 

Kelembapan memberikan kontribusi terhadap keberadaan bakteri dalam 

ruangan lebih tinggi dari pada bakteri luar ruangan di kapal. Sebanyak 13 ruangan 

yang kelembapannya lebih dari 60 RH memiliki angka bakteri udara dalam ruangan 

lebih besar dari bakteri udara luar ruangan dengan suhu dalam ruangan terendah 

berada pada 23 °C dan tertinggi pada 27 °C. Namun terdapat ruangan yang 9 

ruangan yang memiliki kelembapan normal namun kepadatan bakteri udara dalam 

ruangan lebih tinggi dari luar ruangan. Sementara pencahayaan tidak memberikan 

dampak yang signifikan karena hanya 5 dari 13 ruangan dengan angka bakteri udara 

dalam ruangan lebih tinggi dari luar ruangan yang hasil pengukuran cahayanya 

dibawah angka minimun yang dipersyaratkan sebesar 100 Lux. 

Tingginya angka bakteri udara di Anjungan kapal ‘D” menunjukkan angka 514 

cfu/m3, terdapat faktor material pada ruangan terdapat yang dapat menyimpan 

kelembapan seperti kain gorden dan buku-buku, kondisi kapal pada saat 

pengukuran baru saja tiba dari pelabuhan sebelumnya. Penelitian oleh 

Vindrahapsari (2016) menyatakan sumber bakteri di dalam ruangan dimungkinkan 

berasal dari faktor lain didalam ruangan yang tidak diteliti yaitu adanya karpet dan 

tirai yang memiliki sifat mudah lembab sehingga memudahkan bakteri untuk 

menempel dan berkembang biak. Chandra.Y dalam Laila (2008) juga menyatakan 

hal yang sama bahwa kontaminasi mikrobiologi seringkali bersumber dari karpet 

ataupun perabotan yang lembab. 
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 The American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) 

menyatakan jika keberadaan bakteri atau jamur yang melebihi dari 500 cfu/m3 pada 

ruangan kerja adalah indikasi dari buruknya ventilasi atau kondisi ruangan yang 

tidak saniter dan membutuhkan tindakan perbaikan. 

 Angka mikroba udara yang tinggi di dalam ruangan sejalan dengan hasil 

penelitian oleh Luksamiiarulkul (2015), yang menunjukkan kontaminasi mikroba 

tinggi (jumlah bakteri dan jamur) di udara dalam ruangan ambulans selama layanan 

ambulans, atau faktor sistem HVAC dan Sanitasi Ruang seperti yang sudah dibahas 

sebelumnya.  

 Kondisi filter yang kotor mempengaruhi kemampuan filter menekan kepadatan 

bakteri udara dalam ruangan dari luar ruangan dan sejalan dengan penelitian 

Schepers (2007) bahwa kondisi AC memberikan pengaruh terhadap kulitas udara 

dalam ruangan pada kapal, hasil penilitiannya menunujukkan perawatan berkala 

pada sistem AC bersifat esensial. 

 

V.3  Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data dilakukan menyesuaikan dengan kedatangan, kegiatan 

bongkar muat, keberangkatan kapal, dan pengukuran bakteri udara hanya 

dilakukan di satu waktu saja dan terbatas pada bakteri di udara. 

2. Cuaca dan jam (waktu) mempengaruhi kondisi bakteri udara luar ruangan  

3. Tidak masuknya pengamatan Good Housekeeping dalam kuisioner 

sanitasi ruangan berakibat tidak diketahui metode dan cara pembersihan 

file:///D:/All%20My%20Documents/UNMUH/SKRIPSI/SHIP%20INDOOR%20AIR%20QUALITY%20-%20MICROBE/To%20Bu%20Selvi/Proposal%20Skripsi/PROPOSAL/DATA%20DUKUNG%20SKRIPSI/Ambulance%20Airborne%20Infection.pdf
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ruangan atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepadatan 

bakteri udara dalam ruangan. 

4. Kebanyakan kapal tidak memiliki Medical Logbook atau kesakitan yang 

berhubungan dengan saluran pernafasan atas tidak tercatat sehingga 

menyulitkan untuk menarik kesimpulan tentang korelasi keberadaan 

bakteri dan perngaruh terhadap kejadian kesakitan terutama yang 

berhubungan dengan penyakit saluran pernafasan bagian atas. 

5. Keterbatasan waktu penelitian dikarenakan harus menyesuaikan dengan 

kegiatan rutin kantor serta lokasi kantor induk peneliti yang cukup jauh 

dari Pelabuhan Dwikora. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada Bab V, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepadatan Bakteri Udara Luar Ruangan pada saat pengukuran di 8 Kapal 

berada dibawah angka NAB. Angka bakteri terendah berada pada 12 

cfu/m3 dan tertinggi pada 355 cfu/m3. 

2. Masalah Kondisi HVAC pada kapal terjadi pada berada berada pada filter 

AC dengan rincian 21 filter udara dari 27 filter atau sebanyak 78%. 

Namun Kapal “D” yang menggunakan sistem AC Sentral terdapat lapisan 

debu pada saluran distribusi AC walau kondisi filter dalam keadaan baik. 

3. Masalah sanitasi ruangan berkutat pada kondisi ventilasi/AC yang erat 

kaitannya dengan sistem HVAC. Selain itu terdapat pula masalah 

pencahayaan yang kurang dari 100 Lux sebanyak 8 ruangan dari 32 

ruangan atau sebanyak 25% pada kapal kontainter,. Untuk kelembapan 

ruangan yang RH >60% terdapat pada 14 ruangan dari 32 ruangan atau 

sebanyak 44%. 

4. Berdasarkan hasil uji laboratorium, hanya 1 ruangan dari 32 ruangan atau 

3% dari 8 kapal container yang diperiksa yang melebihi NAB. Sementara 

24 ruangan atau 75% dari total 32 ruangan diperiksa yang angka bakteri 

udara dalam ruangan lebih tinggi dari bakteri udara luar ruangan pada 

kapal container. Dari 4 jenis ruangan yang diperiksa pada masing-masing 
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8 kapal container, Mess Room memiliki angka rata-rata kepadatan bakteri 

udara tertingi sebesar 246,8 cfu/m3 dengan nilai terendah pada 106 

cfu/m3 dan tertinggi pada 388 cfu/m3. Hasil yang didapatkan 

menunjukkan bukti kuat bahwa kondisi sistem AC berdampak terhadap 

kualitas udara bakteri dalam udara di kapal. 

 

VI.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kepada Kru Kapal 

Untuk senantiasa melakukan perawatan sistem AC secara menyeluruh 

dengan memperhatikan titik atau waktu yang dapat menyebabkan 

terjadinya penumpukan debu pada salah satu bagian sistem AC. 

2. Kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak. 

Melakukan pengawasan sanitasi secara spesifik untuk mendapatkan 

gambaran data yang lebih luas dan melakukan pengelompokan jenis kapal 

secara spesifik berdasarkan Ship Particular. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat melakukan pengukuran bakteri berdasarkan pembagian waktu 

pagi, siang, sore, dan malam serta pengukuran bakteri pada lapisan filter 

AC, ducting, atau pada Coils. 
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