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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Prevalensi asma cenderung meningkat setiap tahunnya terutama pada 

negara berkembang (ISAAC, 2012). The International Study of Asthma and 

Allergies in Childhood (ISAAC), merupakan program riset global epidemiologi 

terbesar yang dibangun pada tahun 1991 untuk menginvestigasi kejadian asma, 

rhinitis, dan eksim pada anak. Sebagian besar negara yang berpartisipasi dalam 

penelitian ISAAC, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan prevalensi 

asma dari fase I ke fase III (jarak fase I ke fase III rata-rata 7 tahun). Penelitian 

ISAAC fase I mengelompokkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan 

prevalensi asma terendah bersama India, Tiongkok, dan beberapa negara lainnya, 

namun dalam fase III seluruh negara dengan prevalensi terendah mengalami 

peningkatan prevalensi asma kecuali pada India yang malah terjadi penurunan 

prevalensi. Hanya peningkatan untuk Indonesia dan Tiongkok yang signifikan 

secara statistik (Pearce et al, 2007). Penelitian Yunus et al (2011) yang dilakukan 

pada siswa SMP di Jakarta pun memperkuat pernyataan tersebut dengan 

menunjukkan adanya peningkatan prevalensi asma, rhinitis, dan eksim pada siswa 

SMP di Jakarta dari tahun 2001 sampai tahun 2008. 

Penelitian ISAAC menunjukkan peningkatan prevalensi asma lebih umum 

pada kelompok usia 6-7 tahun daripada 13-14 tahun (Asher, 2006 dalam Afdal et 

al, 2014 dan Pearce et al, 2007). Secara umum, prevalensi asma tertinggi adalah 
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pada kelompok usia 6-7 tahun sedangkan mortalitas asma tertinggi pada 

kelompok usia 13-14 tahun (ISAAC, 1998 dan Asher et al, 2006 dalam Afdal et 

al, 2014). Kanak-kanak memang diketahui sebagai kelompok yang lebih rentan 

untuk mengalami gangguan kesehatan akibat polusi udara karena beberapa alasan, 

yaitu kecepatan napas yang lebih tinggi, sistem kekebalan tubuh yang belum 

matang, berbagai macam kegiatan yang dilakukan, dan waktu yang lebih banyak 

digunakan di luar ruangan (Buka et al, 2006).  

ISAAC dalam kuesionernya meneliti 2 jenis penyakit lain selain asma, 

yaitu rhinitis alergik dan eksim. Kedua penyakit tersebut memang sering dikaitkan 

dengan asma karena banyaknya kasus komorbiditas, terutama rhinitis alergik. 

Beberapa penelitian menunjukkan rhinitis alergik sebagai salah satu faktor pemicu 

asma (Charpin et al, 1999 dalam Jeong et al, 2011; Bousquet et al, 2012; Leynaert 

et al, 2004; Small & Kim, 2011; Rajendran, 2010; Oemiati et al, 2010; Laisina et 

al, 2007; Hidayat et al, 2008). 

Baik asma maupun rhinitis alergik merupakan penyakit yang menyerang 

sistem pernapasan dan dapat terjadi diantaranya akibat menghirup zat yang 

bersifat alergik (memicu reaksi alergi) sehingga masuk ke dalam saluran 

pernapasan. Sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hubungan 

polusi udara dan gejala asma dan gejala rhinitis namun hubungan keduanya masih 

bersifat kontroversial karena ada penelitian yang membenarkan hubungan tersebut 

dan ada pula yang menyangkalnya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa di 

tempat yang tingkat polusi udaranya lebih tinggi prevalensi gangguan saluran 

pernapasan termasuk asma dan rhinitis alergiknya juga lebih tinggi (Jeong, 2011; 
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Sole et al, 2007; Nicolussi et al, 2014; Hwang et al, 2006; Yu et al, 2005; Mutius 

et al, 1994 dalam Yu et al, 2005; McConnell, 2010) dan polusi udara memiliki 

hubungan dengan peningkatan kejadian asma, kunjungan ke rumah sakit, dan 

penggunaan obat (Jeong et al, 2011, Hajat et al, 2001; Rastrepo et al, 2012). 

Bahkan, polusi udara yang konsentrasinya masih dibawah batas yang 

dipersyaratkan pun mampu memicu gejala gangguan kesehatan pernapasan pada 

orang yang terpajan, terlebih apabila pajanan tersebut terjadi secara terus-menerus 

(Meneses-Gonzales et al, 2004; O’Connor et al, 2004; Romieu et al, 2004, Sole et 

al, 2007; Nicolussi et al, 2014). 

Polusi udara akibat emisi pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan 

bermotor, dihubungkan dengan urbanisasi dan kehidupan yang kebarat-baratan, 

disebut sebagai alasan peningkatan frekuensi penyakit alergik respirasi di 

sebagian besar negara industri (Sole et al, 2007). Pada negara sedang berkembang 

seperti Indonesia, peningkatan jumlah kendaraan di jalanan adalah hal yang wajar 

mengingat negara ini masih terus berkembang dan membutuhkan moda 

transportasi untuk menunjang setiap bidang pembangunan, termasuk bidang 

industri. Perkembangan volume lalu lintas di perkotaan Indonesia yang mencapai 

15% per tahun menjadikan asap yang dikeluarkan alat transportasi menjadi 

sumber pencemaran udara terbesar, sehingga diperkirakan 70% pencemaran udara 

di perkotaan disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor (Kusminingrum dan 

Gunawan, 2008). Asap kendaraan bermotor mengandung berbagai zat yang dapat 

mempengaruhi kesehatan manusia apabila terhirup dalam konsentrasi yang tinggi 

dan/atau dalam periode waktu yang panjang. Polutan yang terkandung dalam asap 
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kendaraan bermotor dapat terakumulasi dan terbawa oleh udara sehingga 

memungkinkan untuk terhirup oleh manusia yang berada di sekitar jalan dimana 

kendaraan bermotor melintas dan menimbulkan efek negatif bagi kesehatan 

penghirupnya, termasuk peningkatan risiko asma dan rhinitis alergik. 

Asma dan rhinitis adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

sepenuhnya. Kedua penyakit tersebut akan kambuh ketika terjadi pajanan oleh 

alergen (zat pemicu reaksi alergi) dan hal tersebut sudah tentu akan mengganggu 

produktivitas penderitanya serta dapat meningkatkan tingkat absenteeism baik 

pada sekolah maupun tempat kerja bagi orang dewasa. Mayoritas anak mengalami 

gejala asma pertama pada usia 5 tahun atau kurang. Mengi (wheezing) sebagai 

salah satu gejala asma banyak terjadi pada bayi dalam satu tahun pertama 

kehidupannya (Bianca et al, 2010). Sebanyak 44,3% dari anak usia 4-7 tahun yang 

mengalami mengi berkembang menjadi mengi persisten pada usia 6-7 tahun 

(AIHW, 2013). Dalam tubuh anak ketika mengalami mengi, terjadi peningkatan 

serum IgE dan penurunan fungsi jalan udara, jika tidak ditangani dengan baik hal 

ini dapat menyebabkan penurunan fungsi paru pada usia 6 tahun. Pada anak 

dengan mengi persisten yang sering kambuh, sebanyak 30% akan berkembang 

menjadi asma pada usia 6 tahun (NACA, 2012). Asma dan rhinitis alergik 

merupakan penyakit yang sering muncul secara bersamaan (komorbiditas) dan 

pemicunya pun diantaranya sejenis, yaitu menghirup udara yang mengandung 

alergen. Oleh sebab itu berbagai upaya perlu dilakukan untuk mencegah udara 

yang mengandung alergen untuk memasuki saluran pernapasan sehingga kedua 

penyakit ini dapat diminimalisir risiko kemunculannya. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pada tahun 2009 sempat beredar berita Surabaya yang menempati 

peringkat ketiga sebagai kota dengan polusi udara tertinggi setelah Kota Bangkok 

dan Jakarta di kawasan Asia (Antara News, 2009 dalam KemenLH RI, 2009). 

Banyak pihak yang menyangsikan hasil survei yang dilakukan lembaga 

lingkungan hidup di Asia ini, sebab Surabaya merupakan kota yang hampir setiap 

tahun memperoleh Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup. Namun berita 

ini dapat dijadikan sebagai peringatan bagi Kota Surabaya mengenai tingginya 

tingkat polusi udara.  

Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2013 mencapai 2,8 juta jiwa 

dengan kelompok usia 0-14 tahun sebesar 23,59% (BPS Kota Surabaya, 2014). 

Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperempat penduduk Surabaya tergolong 

kelompok usia kanak-kanak. Anak bersama dengan wanita hamil, lansia yang 

berusia diatas 65 tahun, dan orang yang mengalami penyakit asma atau penyakit 

dalam sistem respirasi atau sistem kardiovaskular adalah kelompok yang paling 

rentan untuk mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup udara yang 

mengandung polutan (Buka et al, 2006). Adapun penyakit yang meningkat 

risikonya akibat kualitas udara yang buruk antara lain asma dan rhinitis alergik. 

Kedua penyakit ini dapat muncul akibat alergen memasuki saluran pernapasan 

sehingga muncul gejala alergi dan inflamasi. Alergen bisa jadi merupakan polusi, 

namun terbatas pada zat-zat yang mampu memicu reaksi alergi pada tubuh. 
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SDN Babatan IV Surabaya dan SDN Sumur Welut III Surabaya adalah 

Sekolah Dasar di Kota Surabaya yang sama-sama berada di pinggir jalan yang 

banyak dilalui kendaraan. Namun, tingkat kepadatan kendaraan yang melintas di 

depan kedua sekolah tersebut berbeda. Jalan di depan SDN Babatan IV Surabaya 

hampir selalu macet sedangkan jalan di depan SDN Sumur Welut III Surabaya 

relatif sepi. Hal ini disebabkan Jalan Menganti Babatan yang berbatasan dengan 

SDN Babatan IV Surabaya adalah lanjutan langsung dari Jalan Raya Wiyung 

yang menurut Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya (2008) merupakan salah 

satu jalan raya dengan tingkat pelayanan E dimana arus tidak stabil, terhambat, 

dengan tundaan yang tidak dapat ditolerir (v/c ≥ 0,9; v/c, yaitu volume per 

capacity adalah derajat kejenuhan lalu-lintas, yaitu perbandingan volume lalu-

lintas dibagi dengan kapasitas jalan). Tingkat kepadatan kendaraan bermotor 

sudah tentu berbanding lurus dengan polutan yang dilepaskan ke udara akibat 

emisi pembakaran bahan bakar fosil (Nicolussi et al, 2014). Polutan yang banyak 

disebut antara lain CO, NO2, O3, PM10, dan SO2. Polutan ini dapat terakumulasi di 

udara dan terhirup oleh warga di sekolah terutama yang berada di luar ruangan. 

Mereka yang berada di dalam ruangan pun tidak sepenuhnya aman dari bahaya 

polusi udara ini sebab semua kelas di kedua sekolah tersebut menggunakan 

ventilasi alami yaitu dengan membuka jendela dan pintu. Hal ini memungkinkan 

udara berpolutan dari luar ruangan kelas untuk masuk dan terperangkap di dalam 

ruangan sehingga memperbesar kemungkinan untuk dihirup oleh guru bahkan 

siswa sebagai kelompok yang tergolong rentan mengalami berbagai gangguan 

kesehatan akibat menghirup udara berpolutan.     
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Pembatasan dari penelitian ini adalah: 

1. Parameter yang diukur (CO, NO2, O3, PM10, dan SO2) yang diambil pada saat 

pengambilan sampel sesaat kualitas udara ambien sekolah diperoleh secara 

bersamaan melalui pengukuran sesaat, sehingga tidak diketahui konsentrasi 

senyawa-senyawa tersebut pada saat-saat di luar waktu pencuplikan. 

2. Hanya diukur 5 jenis parameter kualitas udara ambien dalam penelitian ini 

yaitu CO, NO2, O3, PM10, dan SO2, sehingga tidak diketahui jenis polutan 

lainnya yang mungkin menjadi faktor perancu, misalnya serbuk sari atau spora 

jamur. 

3. Pencuplikan sampel udara hanya dilakukan di bagian halaman sekolah, 

sehingga tidak diketahui konsentrasi polutan di dalam kelas maupun di rumah 

masing-masing siswa. 

4. Pengambilan data keluhan kesehatan terkait gejala asma dan gejala rhinitis 

alergik berdasarkan laporan dari orang tua siswa ketika diwawancarai, 

sehingga ada kemungkinan terjadi under-reporting akibat orang tua yang lupa 

atau kurang memperhatikan kondisi putra/putrinya. 

5. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi karena hanya meneliti 2 sekolah 

dari 810 Sekolah Dasar (baik Negeri maupun Swasta) di Surabaya (BPS Kota 

Surabaya, 2014). 

Sedangkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana konsentrasi CO, NO2, O3, PM10, dan SO2 di udara ambien halaman 

sekolah sebagai agen kimia pemicu gejala asma di lingkungan SDN Babatan 

IV Surabaya dan SDN Sumur Welut III Surabaya? 

2. Berapa banyak siswa berusia 6-7 tahun dari kedua SD tersebut yang 

dilaporkan oleh orang tuanya mengalami gejala asma dan gejala rhinitis 

alergik? 

3. Apakah terdapat hubungan antara kualitas udara ambien di kedua SD tersebut 

dengan keluhan kesehatan yang dilaporkan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan antara kualitas udara ambien di lingkungan SDN 

Babatan IV Surabaya dan SDN Sumur Welut III Surabaya dengan keluhan 

kesehatan siswa berusia 6-7 tahun di kedua sekolah terkait gejala asma dan gejala 

rhinitis alergik. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi kualitas udara ambien meliputi parameter CO, NO2, O3, 

PM10, dan SO2 di lingkungan SDN Babatan IV Surabaya dan SDN Sumur 

Welut III Surabaya. 

2. Mengidentifikasi data keluhan kesehatan terkait gejala asma dan gejala rhinitis 

alergik pada siswa berusia 6-7 tahun di kedua sekolah yang dilaporkan oleh 

orang tuanya melalui pengisian kuisioner. 

3. Menganalisis hubungan antara kualitas udara ambien dan keluhan kesehatan 

siswa dari kedua sekolah tersebut. 
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4. Menganalisis hubungan antara keluhan kesehatan terkait gejala asma dan 

gejala rhinitis alergik pada siswa dari kedua sekolah tersebut dengan faktor 

lain yang diperkirakan mampu merancu hasil penelitian (jenis kelamin, hewan 

peliharaan, banyaknya kecoa di rumah, status merokok orang tua,  riwayat 

asma orang tua, riwayat asma individu, pemakaian masker, kebiasaan keluarga 

membakar sampah, kebiasaan tetangga membakar sampah, rumah di pinggir 

jalan raya, rumah dekat pabrik bercerobong, pendapatan keluarga, dan 

keberadaan kandang unggas di rumah). 

1.4.3 Manfaat penelitian 

1. Manfaat bagi masyarakat: 

a. Memperoleh informasi mengenai konsentrasi kualitas udara dengan 

parameter CO, NO2, O3, PM10, dan SO2 di lingkungan SDN Babatan IV 

Surabaya dan SDN Sumur Welut III Surabaya; 

b. Memperoleh informasi mengenai risiko yang mungkin terjadi apabila 

hidup di daerah yang udaranya terpajan CO, NO2, O3, PM10, dan SO2 

dengan konsentrasi tinggi. 

2. Manfaat bagi subyek penelitian (siswa dan orang tua siswa): 

a. Mengetahui konsentrasi CO, NO2, O3, PM10, dan SO2 di udara lingkungan 

sekolah sebagai tempat yang didatangi hampir setiap hari untuk belajar; 

b. Mengetahui risiko kesehatan yang mungkin terjadi apabila lingkungan 

belajar mengandung CO, NO2, O3, PM10, dan SO2 berkonsentrasi tinggi; 

c. Memperoleh informasi mengenai upaya untuk menekan risiko kesehatan 

terkait CO, NO2, O3, PM10, dan SO2 di udara. 
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3. Manfaat bagi instansi (sekolah): 

a. Mengetahui konsentrasi CO, NO2, O3, PM10, dan SO2 di lingkungan 

sekolah; 

b. Mengetahui risiko kesehatan terkait konsentrasi CO, NO2, O3, PM10, dan 

SO2 di udara pada siswa; 

c. Memperoleh rekomendasi dari hasil penelitian. 

4. Manfaat bagi peneliti lainnya adalah penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagi penelitian dengan topik yang sama. 

5. Manfaat bagi peneliti: 

a. Memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah 

diperoleh di bangku kuliah; 

b. Sebagai publikasi ilmiah oleh peneliti. 
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