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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam macam, semakin lama 

kebutuhan ini semakin beragam sehingga munculah teknologi bertujuan untuk 

mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Seiring berkembangnya zaman 

teknologi yang digunakan manusia semakin canggih dan beragam, misalnya 

adalah teknologi transportasi yang semakin berkembang pesat, banyak inovasi 

baru yang memudahkan manusia.  

Transportasi merupakan sumber utama dari pencemaran udara di 

perkotaan. Kegiatan transportasi menyumbang 70-80% total polusi sedangkan 

sisanya disebabkan oleh asap industri (Maryanto et al., 2009). Semakin hari 

polutan di Jalan raya cenderung meningkat hal ini disebabkan karena jumlah 

kendaraan di Indonesia semakin tinggi. 

Menurut PP No.41 tahun 1999, pencemaran udara adalah masuknya atau 

dimasukanya zat, energi,  dan atau komponen lain kedalam udara ambien oleh 

kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien dapat turun hingga tingkatan 

tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Zat 

yang menyebabkan pencemaran udara disebut sebagai polutan, polutan ini jika 

dihirup oleh manusia dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Selain 

gangguan pernapasan juga ada gangguan lain karena menghirup polutan di 

Jalan raya misalnya gangguan psikologi. Gangguan psikologis yang dimaksud 

misalnya rasa jengkel, dan rasa cemas.  
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Gangguan pernapasan karena gas buang kendaraan bermotor sangatlah 

bermacam-macam. Pada gas CO (karbon monoksida) jika terhirup manusia 

maka akan bergabung dengan hemoglobin sehingga membentuk carboxy 

haemoglobin (COHb). Semakin tinggi kadar hemoglobin dalam darah maka 

semakin fatal resiko yang akan diterima oleh manusia, hingga dapat 

menyebabkan kematian. Gas CO tidak berwarna dan tidak berbau tetapi sangat 

toksik sering disebut silent killer. Gas CO mempunyai daya ikat terhadap Hb 

240x lebih besar dari pada O2
 sehingga sering terbentuk carboxy haemoglobin 

(COHb). Gejala gejala manusia keracunan CO antara lain: pusing kepala 

(HbCO 10 persen), mual dan sesak nafas (HbCO 20 persen), gangguan 

penglihatan dan konsentrasi menurun (HbCO 30 persen) tidak sadar, koma 

(HbCO 40-50 persen) dan apabila berlanjut akan dapat menyebabkan kematian. 

Pada paparan menahun akan menunjukkan gejala gangguan syaraf, infark otak, 

infark jantung dan kematian bayi dalam kandungan (Maryanto et al., 2009). 

Gangguan lain adalah gangguan karena senyawa sulfur dioksida (SO2) 

senyawa ini merupakan senyawa yang larut dalam air dan jika dihirup dapat 

diabsorbsi oleh hidung. Namun sebagian SO2
  lainya dapat masuk ke saluran 

paru paru yang paling dalam, yaitu saluran alveoli pada paru paru. Jika alveoli 

terdapat SO2 maka dapat menyebabkan iritasi dan membengkaknya membran 

mukosa  hingga menyebabkan aliran udara terhambat. Sedangkan untuk gas 

NO2
 larutan dalam air lebih rendah dari SO2

 sehingga dapat menembus 

pernafasan lebih dalam dan hingga menembus ke organ lain melalui saluran 

darah di paru. Dalam sebuah percobaan menunjukan meningkatnya kepekaan 

terhadap radang saluran pernafasan, dapat terjadi setelah mendapat pajanan 
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sebesar 100 mikron/m3, sedangkan setelah mendapatkan pajanan 250 

mikron/m3 dapat mengganggu fungsi saluran pernafasan. 

Debu adalah partikel padat yang dihasilkan oleh manusia atau alam dan 

merupakan hasil proses pemecahan suatu bahan. Debu termasuk kedalam salah 

satu polusi yang ada di Jalan raya. Inhalasi bahan polutan udara ke paru-paru 

dapat menyebabkan gangguan di paru dan saluran napas. Jika debu terhirup 

oleh udara maka tubuh akan melakukan refleks untuk mengeluarkan debu 

tersebut dengan batuk. Ukuran debu, jenis debu dan lama paparan 

mempengaruhi keparahan gangguan saluran pernafasan yang dialami 

(Cahyoadi, 2014).  

Terdapat faktor yang berpengaruh dalam timbulnya penyakit atau 

gangguan pada saluran napas akibat debu antara lain faktor debu yang meliputi 

ukuran partikel, bentuk, konsentrasi, daya larut dan sifat kimiawi, lama paparan 

dan dosis. Dosis merupakan hasil dari perkalian antara konsentrasi dengan 

lama debu terpajan ke responden. Sehingga semakin tinggi konsentrasi debu 

pada suatu udara ambien maka akan semakin tinggi dosis debu yang dihirup. 

Jika debu yang dihirup tinggi maka resiko terkena gangguan saluran pernafasan 

juga tinggi. 

Debu yang masuk ke dalam saluan pernafasan, dapat menimbulkan 

reaksi mekanisme pertahanan nonspesifik berupa batuk, bersin, gangguan 

transport mukosilier dan fagositosis oleh makrofag. Otot polos di sekitar Jalan 

napas dapat terangsang sehingga menimbulkan penyempitan (obstruksi). 

Keadaan ini terjadi biasanya bila kadar debu melebihi nilai ambang batas. 

Sistem mukosilier juga mengalami gangguan dan menyebabkan produksi lendir 
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bertambah. Bila lendir makin banyak atau mekanisme pengeluarannya tidak 

sempurna terjadi penyempitan (obstruksi) saluran napas sehingga resistensi 

Jalan napas meningkat.  

Partikel debu yang masuk ke dalam alveoli akan membentuk fokus dan 

berkumpul di bagian awal saluran limfe paru. Debu ini akan difagositosis oleh 

makrofag. Debu yang bersifat toksik terhadap makrofag seperti silika bebas 

menyebabkan terjadinya autolisis. Makrofag yang lisis bersama silika bebas 

merangsang terbentuknya makrofag baru. Makrofag baru memfagositosis silika 

bebas tadi sehingga terjadi lagi autolisis, keadaan ini terjadi berulang-ulang. 

Pembentukan dan destruksi makrofag yang terus menerus berperan penting 

pada pembentukan jaringan ikat kolagen dan pengendapan hialin pada jaringan 

ikat tersebut. Fibrosis ini terjadi pada parenkim paru, yaitu pada dinding alveoli 

dan jaringan interstisial. Akibat fibrosis paru menjadi kaku, menimbulkan 

gangguan pengembangan paru yalta kelainan fungsi paru yang restriktif.  

Polusi termasuk kedalam potensi bahaya (hazard), polusi di Jalan raya 

dapat dicegah dan dikendalikan.  Menurut OHSAS 18001, pengendalian 

terhadap (potensi bahaya) hazard mempunyai 5 tahapan, antara lain: eliminasi, 

substitusi, pengendalian teknis (engineering control), pengendalian 

administratif dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Untuk mengendalikan 

hazard berupa debu pengendalian yang dapat dilakukan adalah teknis, 

administrasi dan penggunaan APD berupa respirator. Untuk pengendalian 

secara eliminasi dan substitusi sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. 

Respirator digunakan untuk melindungi pernafasan dari paparan debu saja, 

tidak bisa digunakan untuk melindungi dari senyawa yang berbentuk gas. 
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Namun dengan memakai respirator dapat mengurangi resiko terkena gangguan 

saluran pernafasan. Debu di jalan raya merupakan debu kompleks yang terdiri 

dari bermacam macam zat, orang yang terpapar debu tersebut dapat 

mengakibatkan iritasi di saluran pernapasan yang dapat berakibat penyakit 

bronkitis kronis dan empisema. Kedua penyakit tersebut dapat dikatagorikan 

sebagai penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). 

Jalan raya merupakan salah satu fasilitas umum di masyarakat, banyak 

aktifitas yang dilakukan di jalan raya. Adapun aktifitas masyarakat yang 

dilakukan di jalan raya antara lain: berjualan, mengatur lalu lintas, 

menyeberangkan jalan dan menyapu jalan. Masyarakat yang beraktifitas di 

jalan raya dapat beresiko terpapar debu dan polusi yang ditimbulkan dari 

kendaraan yang berlalu lalang. Semakin lama bekerja maka semakin banyak 

polutan dan debu yang terhirup. Salah satu aktifitas yang menghabiskan waktu 

lama adalah penyapu jalan, penyapu jalan bekerja pada waktu sibuknya jalan 

raya dan rata rata bekerja selama 8 jam perhari. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Jalan Ahmad Yani Surabaya merupakan jalan arteri primer, yang 

berfungsi sebagai penghubung antar luar kota dan dalam kota, dalam hal ini 

kota Surabaya. Jalan ini mempunyai empat lajur dengan 2 arah terbagi. Lebar 

Jalan Ahmad Yani adalah 20,1 meter dengan pembagian 9,9 meter jalan kearah 

Sidoarjo dan 10,2 meter lebar jalan kearah Surabaya. Pada setiap jam 

berangkat dan pulang bekerja Jalan Ahmad Yani mengalami kemacetan karena 

banyaknya kendaran yang melintas. Dengan adanya kepadatan lalu lintas ini 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GANGGUAN SALURAN PERNAFASAN... NANO SUSANTO



6 
 

menyebabkan jalan Ahmad Yani mempunyai tingkat polusi udara yang tinggi. 

Jalan Ahmad Yani mempunyai kepadatan lalu lintas 50000 unit/jam sedangkan 

kepadatan lalu lintasnya jalan Rungkut adalah 20000 unit/jam, jalan 

Dharmahusada adalah 9000 unit/jam, jalan Dharmawangsa adalah 8000 

unit/jam, jalan Meyjen Sungkono adalah 15000 unit/jam dan jalan Kertajaya 

10000 unit/jam  (Zia, 2013). Hal ini menunjukan kepadatan jalan Ahmad Yani 

yang padat dibanding jalan lain di Surabaya. 

Kualitas udara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

gangguan saluran pernafasan, semakin buruk kualitas udara dapat 

meningkatkan resiko terkena gangguan saluran pernafasan dan sebaliknya 

semakin baik kualitas udara maka mengurangi resiko terkena gangguan saluran 

pernafasan. Indikator kualitas saluran udara antara lain adalah SO2, CO, NO2 

dan debu. Konsentrasi debu, SO2 dan NO2 di Jl. Ahmad Yani berturut turut 

adalah 0,47 mg/m3, 0,052 ppm,dan 0,27 mg/m3. Konsentrasi tersebut 

menyebabkan 66,7 % pedagang kaki lima di Jl. Ahmad Yani mengeluhkan 

gangguan saluran pernafasan (Akhsani, 2013). Jalan Ahmad Yani masuk 

kedalam 3 besar jalan raya yang paling tercemar udaranya di Jawa Timur, pada 

pengukuran 7 Agustus 2012 oleh BLH Surabaya konsentrasi nitrogen oksida 

(NOX) di Jl. Ahmad Yani juga melebihi baku mutu lingkungan (Prastyo, 2003). 

Berdasarkan beberapa fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Jalan Ahmad Yani 

mempunyai kualitas udara yang buruk, sehingga jika orang menghirup udara 

tersebut selama terus menerus dapat timbul gangguan saluran pernafasan. 

Penyapu jalan adalah pegawai honorer Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan yang bertugas menjaga kebersihan dan membersihkan sepanjang 
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jalan sesuai dengan wilayah kerjanya. Jumlah penyapu jalan di Kota Surabaya 

sebesar 1400 pekerja. Manajemen penyapu jalan Kota Surabaya secara 

struktural di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 

Kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya bekerjasama 

dengan berbagai CV (commanditaire vennotschap) atau persatuan komanditer, 

untuk mengelola sesuai dengan pembagian regional. 

Untuk menjaga kebersihan di area Jalan Ahmad Yani pemerintahan 

kota Surabaya melalui Dinas Kebesihan dan Pertamanan bekerjasama dengan 

CV (commanditaire vennotschap) memperkerjakan penyapu jalan yang bekerja 

membersihkan jalan pada pukul 05.00 - 13.00 WIB. Di jalan Ahmad Yani 

terdapat 21 petugas penyapu jalan yang berada dalam naungan CV Riski. 

Petugas penyapu jalan merupakan salah satu kelompok yang beresiko terkena 

gangguan saluran pernafasan karena menghirup udara yang berkualitas buruk 

seperti pada Jl. Ahmad Yani. 

Berikut merupakan tabel dari kunjungan sakit di poliklinik Pasukan 

Kuning di Surabaya: 

Tabel 1.1. Data Kunjungan Poliklinik Pasukan Kuning Surabaya 

NO Penyakit 
2008 

Maret April Mei Juni Juli 
1.  ISPA 51 54 43 44 43 
2.  Radang Sendi 25 33 34 28 28 
3.  Kulit Infeksi 7 4 1 9 1 
4.  Diare 3 1 4 2 1 

(Sumber: Analisi pemanfaatan poliklinik pasukan kuning Kota Surabaya, 
Maulana, 2009). 
 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penyakit pada penyapu jalan yang 

paling tinggi adalah Inspeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Inspeksi 
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Saluran Pernafasan Akut merupakan infeksi saluran pernapasan yang 

berlangsung sampai 14 hari. Saluran pernapasan adalah organ mulai dari 

hidung sampai gelembung paru, beserta organ-organ disekitarnya seperti: 

sinus, ruang telinga tengah dan selaput paru (Rasmaliah, 2004). Penyebab dari 

ISPA yang menyerang penyapu jalan salah satunya adalah debu jalanan yang 

dihirup secara terus menerus.  

Pemakaian APD berupa respirator dapat menurunkan resiko gangguan 

saluran pernafasan pada petugas penyapu jalan namun pada kenyataanya sulit 

untuk membiasakan petugas penyapu jalan untuk memakai APD dengan baik 

dan benar. Di Kecamatan Medan Amplas hanya ada 14% penyapu jalan yang 

memakai APD dengan baik dan hanya 7% yang mempunyai pengetahuan baik 

tentang APD (Chahaya, 2006 ), dari pernyataan diatas sehingga pemakaian 

APD menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gangguan saluran 

pernafasan pada penyapu jalan.  

Dari permasalahan inilah sehingga perlu dilakukan penelitian tentang  

gangguan saluran pernafasan dan faktor yang mempengaruhinya pada penyapu 

jalan pada Jalan Ahmad Yani. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah gambaran gangguan saluran pernafasan dan faktor yang 

mempengaruhinya ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Mengidentifikasi gangguan saluran pernafasan dan melihat hubungan 

antara gangguan saluran pernafasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pada petugas penyapu Jalan di area Jl. Ahmad Yani Surabaya 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 

a. Melakukan pengukuran kadar debu, SO2 dan NO2 di Jl. Ahmad Yani 

Surabaya. 

b. Mengidentifikasi karakteristik individu yang mempengaruhi gangguan 

saluran pernafasan, yang meliputi :umur, masa kerja, jenis kelamin, 

kebiasaan berolahraga, penggunaan APD (respirator) dan kebiasaan 

merokok pada penyapu Jalan di Jl. Ahmad Yani Surabaya. 

c. Mengidentifikasi keluhan gangguan saluran pernafasan berdasarkan 

kuisioner yang dibuat oleh peneliti. 

d. Melihat hubungan antara gangguan saluran pernafasan dengan faktor 

karakteristik individu (umur, masa kerja, jenis kelamin, kebiasaan 

berolahraga, penggunaan APD (respirator) dan kebiasaan merokok). 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak antara 

lain: 

1. Bagi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya dan CV Riski 

Sebagai bahan masukan bagi institusi yang bertanggung jawab atas 

penyapu Jalan untuk menjaga petugas penyapu Jalan dari gangguan 

pernapasan akibat polusi di Jalan raya. 
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2. Bagi Petugas Penyapu Jalan: 

a. Sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang 

pentingnya menjaga tubuh dari gangguan saluran pernapasan. 

b. Mencegah timbulnya gangguan pernapasan  akibat menghirup polutan 

secara langsung dan terus menerus. 

3. Bagi Institusi pendidikan 

Sebagai bahan informasi faktor yang mempengaruhi gangguan saluran 

pernafasan pada penyapu Jalan. 
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