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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dapat merubah aspek dan tatanan 

dalam kehidupan, tidak terkecuali merubah faktor lingkungan. Faktor lingkungan 

sangat berperan dalam kesehatan manusia dan akan berdampak serius jika rusak. 

Salah satu indikator rusaknya lingkungan adalah pencemaran udara khususnya di 

daerah perkotaan yang padat penduduk dan banyaknya kendaraan bermotor. 

Sebagian besar polusi udara diakibatkan karena kendaraan bermotor (Arifin et al, 

2009). 

Meningkatnya pertumbuhan di bidang industri dan transportasi memberikan 

andil yang cukup besar untuk pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan 

suatu kondisi dimana kualitas udara menjadi berubah menjadi buruk serta 

terkontaminasi oleh berbagai polutan, baik yang tidak berbahaya maupun yang 

membahayakan kesehatan tubuh manusia. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 41 Tahun 1999 menerangkan bahwa pencemaran udara adalah 

masuknya atau di masukkannya zat, energi, dan komponen atau komponen lain ke 

dalam udara ambien oleh manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke 

tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. 

Pencemaran udara biasanya terjadi di perkotaan dan daerah padat industri 

yang menghasilkan berbagai macam polutan seperti debu, NO2, SO2, CO, dan HC. 

Selain itu, semakin banyak kendaraan bermotor dan peralatan industri yang 
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mengeluarkan gas yang mencemarkan lingkungan akan semakin 

menyebabkan pencemaran udara semakin parah. Dengan meningkatnya jumlah 

kendaraan bermotor, jumlah zat pencemar berupa gas maupun partikel akan 

meningkat pula (Kozlowski dan Mudd, 1995). 

Peningkatan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur mengalami 

kenaikan tiap tahunnya, tercatat perkembangan jumlah kendaraan bermotor di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami 

peningkatan pada masing – masing jenis transportasi dengan rata-rata prosentase 

peningkatan sebesar 5,27% dimana jumlah terbesar pada jenis sepeda motor dengan 

prosentase peningkatan sebesar 8,38%. (Profil dan kinerja perhubungan darat 

Provinsi Jawa Timur, 2014). 

 

Gambar 1.1 Perkembangan Kendaraan Bermotor Provinsi Jatim tahun 2010-2013 

Sumber : Profil dan kinerja perhubungan darat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 

Polutan yang mencakup 90% dari polutan udara seluruhnya, dapat dibedakan 

menjadi 5 kelompok yaitu CO, NOx, HC, SOx, dan partikel. Toksisitas atau 

kemampuan meracuni dari kelima jenis polutan ini berbeda, polutan yang paling 
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meracuni adalah partikel debu kemudian diikuti dengan NOx, SOx, Hidrokarbon, 

dan yang paling rendah adalah karbon monoksida (Fardiaz, 1992). 

Menurut hasil pemantauan pengukuran udara ambien yang dilakukan oleh 

BBTKLPP Surabaya tahun 2010 hingga tahun 2012 di Jalan Ahmad Yani depan 

RS. Islam, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kadar debu dan NO2. 

Rerata kadar debu di Jalan Ahmad Yani depan RS. Islam yaitu sebesar : 0,351 

mg/m3, 0,291 mg/m3, dan 0,465 mg/m3. Rerata kadar NO2 di Jalan Ahmad Yani 

depan RS. Islam sebesar 0,0071 ppm, 0,012 ppm, dan 0,0269 ppm. 

Udara yang telah tercemar dapat mengakibatkan peradangan pada paru dan 

jika terjadi terus menerus dapat menurunkan fungsi paru, yang akhirnya dapat 

meningkatkan kelainan faal paru obstruktif menahun (PPOM). Bahan pencemar 

yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru antara lain gas SO2, gas O3, gas 

NO2, dan partikel debu (Mukono, 2008). 

Data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), menunjukkan bahwa pada Tahun 

1990 PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) menempati urutan ke-6 sebagai 

penyebab utama kematian di dunia, sedangkan pada Tahun 2002 telah menempati 

urutan ke-3 setelah penyakit kardiovaskuler dan kanker (WHO, 2002). Amerika 

Serikat membutuhkan dana sekitar 32 juta US$ dalam setahun untuk 

menanggulangi penyakit ini, dengan jumlah pasien sebanyak 16 juta orang dan 

lebih dari 100 ribu orang meninggal (WHO, 2002). Hasil survey penyakit tidak 

menular oleh Direktorat Jenderal PPM & PL di 5 rumah sakit propinsi di Indonesia 

(Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Selatan) pada 

tahun 2004, menunjukkan PPOK menempati urutan pertama penyumbang angka 
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kesakitan (35%), diikuti asma bronchial (33%), kanker paru (30%), dan lainnya 

(2%) (Depkes RI, 2004). 

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan 

jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penduduk yang 

semakin pesat membuat peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan transportasi 

meningkat juga. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap kualitas udara 

karena asap pembakaran kendaraan bermotor mengandung polutan debu, SO2, CO 

dan NOx yang memiliki tingkat toksisitas tinggi. 

Bahan pencemaran udara seperti debu, SO2, NO2, dan CO dapat menimbulkan 

gangguan pernafasan pada manusia. Debu merupakan salah satu polutan udara yang 

memiliki tingkat toksisitas yang tinggi dan sangat berperan dalam rusaknya udara 

ambien. Debu adalah partikel-partikel zat padat, yang disebabkan oleh kekuatan 

alami atau mekanis seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan, pengepakan 

yang cepat, peledakan dan lain-lain dari bahan-bahan, baik organik, maupun 

anorganik, misalnya batu, kayu, bijih logam, arang, batu, butir-butir zat dan 

sebagainya (Sumakmur 1984). Partikel debu yang mencemari udara dapat 

menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernafasan. Pada saat orang 

menarik nafas, udara yang mengandung partikel debu akan terhirup ke dalam organ 

paru. Ukuran partikel debu yang berukuran kurang dari 5 mikron akan tertahan di 

saluran pernafasan bagian atas, sedangkan partikel berukuran 3 sampai 5 mikron 

akan tertahan pada saluran pernafasan bagian tengah. Partikel yang berukuran lebih 

kecil yaitu 1 sampai 3 mikron akan masuk ke dalam paru-paru dan menempel pada 
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alveoli. Partikel yang lebih kecil lagi, kurang dari 1 mikron akan ikut keluar saat 

nafas dihembuskan (Wardhana, 2004). 

Nitrogen oksida atau sering disebut dengan NOx adalah kelompok gas yang 

terdapat di atmosfer yang terdiri dari dua macam bentuk yang memiliki sifat 

berbeda yaitu gas nitrogen oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2). Kedua gas ini 

banyak ditemukan di udara sebagai polutan. Nitrogen oksida merupakan gas yang 

tidak berwarna dan tidak berbau. Sedangkan gas nitrogen dioksida memiliki warna 

merah kecoklatan dan berbau tajam menyengat hidung (Wardhana, 2004). Absorbsi 

gas NO2 oleh mukosa dapat menyebabkan peradangan saluran pernafasan bagian 

atas dan iritasi pada mukosa mata (Mukono, 2008). 

Sulfur dioksida (SO2) merupakan gas yang larut dalam air yang dapat 

langsung terabsorbsi di dalam hidung dan sebagian besar saluran ke paru-paru. 

Partikulat tersebut dapat masuk sampai ke dalam alveoli paru-paru dan bagian lain 

yang sempit karena partikulat tersebut berukuran kecil. Sifat iritasi terhadap saluran 

pernafasan, menyebabkan SO2 dan partikulat dapat membuat pembengkakan pada 

membran mukosa. Pembentukan mukosa ini dapat meningkatkan hambatan aliran 

udara pada saluran pernafasan. Kondisi seperti ini akan menjadi parah bagi 

kelompok yang peka, seperti penderita penyakit jantung atau paru-paru dan para 

lanjut usia (Tugaswati, 2007). 

Karbon Oksida (CO) merupakan gas dari hasil pembakaran tidak sempurna 

dari zat karbon dan bersifat racun. Jika gas ini terhirup, maka akan bereaksi dengan 

haemoglobin dan membentuk COHb yang akan menghalangi pengambilan oksigen 

(Azwar, 1990). Gas CO dalam darah yeng berlebih akan menimbulkan gangguan 
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seperti pusing, lemas, hingga terjadinya kematian (Azwar, 1990). Karbon 

monoksida pada konsentrasi rendah dapat menimbulkan gangguan 

neurobehavioral yakni saraf pusat atau otak sehingga menganggu gerakan dan 

perubahan perilaku sesaat. Kadang kala menimbulkan rasa nyeri jantung, seperti 

serangan jantung. Selain itu ada pula efek yang tidak spesifik seperti mudah sakit 

sehingga biaya kesehatan tinggi, angka absensi tinggi sehingga produktivitas 

terganggu, kehilangan peluang untuk mendapatkan produktivitas tinggi. Dampak 

pencemaran secara kumulatif dan potensial bisa menimbulkan penyakit seperti 

asma, gangguan paru pernafasan, kardiovaskuler hingga infertilitas / kemandulan 

(Fahmi, 2008). 

Risiko kesehatan yang dikaitkan dengan pencemaran udara di perkotaan 

secara umum, banyak menarik perhatian dalam beberapa dekade belakangan ini. Di 

banyak kota besar, gas buang kendaraan bermotor menyebabkan ketidaknyamanan 

pada orang yang berada di tepi jalan dan menyebabkan masalah pencemaran udara 

pula. Beberapa studi epidemiologi dapat menyimpulkan adanya hubungan yang erat 

antara tingkat pencemaran udara perkotaan dengan angka kejadian (prevalensi) 

penyakit pernapasan (Tugaswati, 2007). 

Berdasarkan laporan kualitas udara ambien oleh Badan Lingkungan Hidup 

(BLH) Pemerintahan Kota Surabaya tahun 2008, kategori udara yang tidak sehat 

semakin hari mengalami peningkatan, sedangkan udara yang sehat justru berkurang 

keberadaannya. Kategori tersebut berdasarkan pengkukuran dari lima stasiun 

pemantauan kualitas udara ambien dengan lima parameter yang diukur yaitu PM10, 

SO2, CO, O3, dan NOx. Dari data pemantauan udara selama Bulan Januari sampai 
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dengan desember 2008, didapatkan data secara umum kualitas udara Kota Surabaya 

di bawah batas indeks Standar Pencemar Udara, kecuali untuk PM10 terdapat dua 

hari melebihi standar yaitu pada Bulan Maret dan Desember. Stasiun pemantau 

berfungsi mengukur konsentrasi PM10, SO2, CO, O3, dan NOx. Hasil pengukuran 

dikirimkan secara elektronis ke RAQMC di kantor Walikota Surabaya Jl. Jimerto. 

Dalam RAQMC dilakukan verifikasi data kemudian data tersebut dikonversikan ke 

dalam nilai ISPU melalui perhitungan berdasarkan pada Keputusan Kepala 

BAPEDAL Nomor KEP-107/KABAPEDAL/11/1997. Konversi data pemantauan 

ke nilai indeks yang kualitatif dan tidak memiliki satuan dimaksudkan untuk 

memudahkan masyarakat membaca hasil pemantauan kualitas udara ambien 

tersebut. Data ISPU kemudian ditampilkan dalam lima data display di wilayah Kota 

Surabaya dengan lima kategori yaitu : baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, 

dan berbahaya (BLH Kota Surabaya, 2008). 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Lima kelompok polutan yaitu Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida 

(NOx), Hidrokarbon (HC), Sulfur Oksida (SOx) dan partikel debu 

merupakan polutan primer dengan tingkat toksisitas paling tinggi adalah 

partikel debu dan kemudian disusul NOx (termasuk di dalamnya NO2). 

2. Surabaya merupakan kota besar di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 

yang positif dan terus berkembang serta pertumbuhan jumlah kendaraan 

yang meningkat dari tahun ke tahun. Penambahan ini tidak diimbangi 
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dengan pelebaran ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan di beberapa 

titik di Kota Surabaya. 

3. Laporan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya tahun 

2008 menyatakan semakin hari udara yang tidak sehat mengalami 

peningkatan sedangkan udara yang sehat mengalami penurunan kualitas 

sesuai dengan parameter yang diukur yaitu PM10, SO2, CO, O3, dan NOx. 

Pada Bulan Januari sampai dengan desember 2008, didapatkan data secara 

umum kualitas udara Kota Surabaya di bawah batas indeks Standar 

Pencemar Udara, kecuali untuk PM10 terdapat 2 hari melebihi standar yaitu 

pada Bulan Maret dan Desember. 

4. Salah satu kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terpajan polutan udara 

yang telah tercemar oleh sumber polutan tersebut adalah pekerja penyapu 

jalan karena mereka bekerja di pinggir jalan dan terpajan langsung oleh 

sumber polutan. 

1.3. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, diperoleh 

gambaran permasalahan yang luas, namun adanya keterbatasan kemampuan dan 

waktu, maka perlu diberikan batasan masalah secara jelas. Pengukuran sumber 

pencemar hanya terbatas pada parameter debu, SO2, NO2, dan CO selain itu ada 

beberapa faktor penyebab gangguan faal paru, diantaranya yaitu faktor umur, lama 

bekerja dalam satu hari,masa kerja dalam tahun, menjadi perokok pasif, pemakaian 

APD serta indeks massa tubuh. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR RISIKO KELAINAN FAAL PARU.... BAGUS SYAHRU ZAEN



9 

 

 

 

1.3.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas maka 

rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Bagaimana analisis faktor risiko 

kelainan faal paru pada pekerja wanita penyapu jalan di Jalan Ahmad Yani Kota 

Surabaya?” 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Mengidentifikasi faktor risiko kelainan faal paru pekerja wanita penyapu 

jalan di ruas Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari kepadatan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya 

2. Mengukur kadar debu debu, SO2, NO2, dan CO di Jalan Ahmad Yani 

Kota Surabaya dan membandingkan sesuai baku mutu menurut 

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 tahun 2009 tentang baku mutu 

udara ambien 

3. Mengidentifikasi karakteristik individu (usia, lama kerja, masa kerja,  

menjadi perokok pasif, penggunaan APD masker, dan indeks massa 

tubuh ) pekerja wanita penyapu jalan yang bekerja di Jalan Ahmad Yani 

Kota Surabaya 

4. Mengukur faal paru pekerja wanita penyapu jalan di Jalan Ahmad Yani 

Kota Surabaya 

5. Menganalisis hubungan karakteristik individu (usia, lama kerja, masa 

kerja, menjadi perokok pasif, penggunaan APD masker, dan indeks 
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massa tubuh) dengan status faal paru pekerja wanita penyapu jalan di 

Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya. 

1.4.3 Manfaat penelitian 

1. Bagi Responden 

Sebagai bahan masukan bagi pekerja wanita penyapu jalan untuk 

menggunakan alat pelindung diri yaitu masker dan lama bekerja dengan 

memperhatikan efek terhadap kesehatan. 

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Menambah referensi pengetahuan dan penelitian lain terutama dalam 

bidang Kesehatan Lingkungan tentang pencemaran udara parameter debu, 

NO2, SO2, dan CO bagi kesehatan khususnya status faal paru. 

3. Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 

Sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan aturan terkait 

penggunaan alat pelindung diri dan rotasi kerja penyapu jalan. 

4. Bagi Dinas Perhubungan  

Sebagai informasi tambahan tentang dampak kemacetan dan pengaruhnya 

terhadap kualitas udara ambien serta kesehatan masyarakat sekitar area 

penelitian.  

5. Bagi Penulis 

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam melakukan 

penelitian, khususnya tentang pencemaran lingkungan yang berhubungan 

dengan sumber polutan debu dan hubungannya dengan faal paru pekerja 

penyapu jalan 
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6. Bagi Institusi 

Sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian lain yang berhubungan 

dengan kesehatan lingkungan dan polusi udara secara khusus 

1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, dari hasil penelusuran 

terhadap ulasan yang didapatkan ada beberapa penelitian sejenis antara lain : 

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 
No Judul Penulis Tahun Hasil 

1. Gambaran kualitas 
udara ambien 
terminal kaitannya 
dengan gangguan 
fungsi paru 
pedagang tetap 
wanita di Terminal 
Joyoboyo Surabaya 

Erly Nindia 
Sari 

2012 Hasil penelitian dapat 
disimpulkan kualitas udara 
ambien tidak berkaitan 
dengan gangguan fungsi 
paru. Gangguan pada fungsi 
paru pedagang dapat 
disebabkan adanya keluarga 
responden yang menjadi 
perokok aktif 

2. Gambaran kualitas 
Udara (Nox dan 
Debu), Karakteristik 
Individu dan Status 
Faal Paru Pekerja 
Jasa Pengangkut 
Barang di Terminal 
Purabaya Surabaya. 

Yenny 
Permatasari 

2013 Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah kuat hubungan 
dari masing masing variabel 
tidak memiliki hasil yang 
signifikan. Hal ini 
dikarenakan jumlah sampel 
yang digunakan terlalu kecil 

3. Analilis Risiko 
Kesehatan 
Lingkungan udara 
ambien terminal 
kaitannya dengan 
gangguan fungsi 
paru pedagang tetap 
wanita di Terminal 
Joyoboyo Surabaya 

Sheila 
Sachavania 

2013 Penelitian ini kadar Ozon 
yang diukur masih 
memenuhi baku mutu 
lingkungan yang ditetapkan 
oleh Pergub Jatim no. 10 
tahun 2009 dan efek 
pajanan Ozon kepada 
responden masih belum 
terlihat secara signifikan 
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