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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perwujudan kualitas lingkungan yang sehat merupakan bagian pokok di 

bidang kesehatan. Udara sebagai komponen lingkungan yang penting dalam 

kehidupan perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan 

daya dukungan bagi makhluk hidup untuk hidup secara optimal (Depkes RI, 2004) 

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya 

tidak tetap, tergantung pada suhu udara, tekanan udara, dan lingkungan sekitarnya. 

Apabila susunan udara mengalami perubahan dari susunan keadaan normal dan 

mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan maka berarti udara telah 

tercemar (Wardhana, 2001). Salah satu teknologi yang menyebabkan pencemaran 

udara adalah kendaraan bermotor. Sebagian besar polusi udara (70%) disebabkan 

oleh kegiatan transportasi (Arifin, 2009). 

Laju pertumbuhan kendaraan bermotor memberi kontribusi besar terhadap 

pencemaran udara.  Zat pencemar udara utama di dunia adalah gas buang dari sisa 

hasil pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor. Berbagai hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang 

berkontribusi besar dalam pencemaran udara (Sarudji,  2005).  Dewasa ini,  lebih dari 

70% pencemaran udara di Indonesia disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor.  
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Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Air 

Quality Monitoring Station (AQMS), enam dari sepuluh kota besar di Indonesia yaitu 

Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jambi, dan Pekanbaru memiliki kualitas udara 

berkategori baik hanya selama 22 hingga 62 hari atau tidak lebih dari 17% dalam 

setahun.  

Dari lima kelompok polutan yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida (   ), 

hidrokarbon, sulfur oksida, dan partikel, yang tingkat toksisitasnya paling tinggi 

adalah partikel (partikel debu) disusul nitrogen oksida (   ) (termasuk nitrit/    ) 

(Ferdiaz, 1992). 

Jalan tol merupakan salah satu jalur umum yang manfaatnya untuk bebas dari 

kemacetan di jalan raya. Jalan tol juga dibangun khusus untuk kendaraan beroda 

empat. Di Surabaya sendiri ada banyak titik gerbang tol salah satunya adalah Gerbang 

Tol Dupak. Gerbang Tol Dupak  merupakan salah satu gerbang tol dari dua gerbang 

tol kawasan Surabaya dengan kuantitas kendaaraan beroda empat yang cukup tinggi 

termasuk di dalamnya adalah truk. Pada jam tertentu Gerbang Tol Dupak sangat 

dipadati oleh kendaraan bermotor kelas besar khususnya truk karena akan memasuki 

Surabaya dari luar Kota Surabaya. Selain itu, lokasi Gerbang Tol Dupak terletak di 

pinggir jalan raya Kota Surabaya yang memiliki kondisi lalu lintas hampir selalu 

padat tiap harinya. Gerbang tol biasanya terdiri dari beberapa gardu dengan di 

masing-masing gardu terdapat petugas pemungut karcis tol dengan 3 shift dalam 

sehari. Petugas pemungut karcis tol ini bekerja 8 jam per hari di gardu tol, kondisi ini 
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bisa membahayakan kesehatannya akibat paparan polutan udara yang ada di sekitar 

gerbang tol akibat kendaraan bermotor yang melintas, apalagi tol tersebut termasuk 

loket dengan kuantitas kendaraan yang cukup tinggi seperti Gerbang Tol Dupak.  

Diantara sekian banyak bahan yang menyebabkan pencemaran udara, 

partikel/debu termasuk dalam kelompok yang perlu mendapatkan perhatian serius, 

karena besarnya dampak yang dapat ditimbulkan, baik terhadap makhluk hidup 

maupun lingkungan fisik lainnya (Prayudi et al, 2001).     termasuk polutan yang 

diemisikan dari berbagai sumber di suatu kawasan terutama sektor transportasi 

sebagai gambaran umum, sektor transportasi menyumbang pencemar      sebesar 

69% di perkotaan, diikuti industri dan rumah tangga. (Soedomo, 2001) 

Kadar     di udara jika terlalu tinggi diatas Indeks Standar Pencemaran 

Udara (ISPU) akan mengakibatkan dampak negatif, yaitu: terjadinya hujan asam, 

menyebabkan kesulitan bernafas bagi penderita asma, menyebabkan batuk untuk 

anak-anak dan orang tua, menurunkan visibilitas dan berbagai gangguan pernafasan, 

serta dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, perlu melakukan penghijauan. 

Selain itu, masyarakat perlu mengetahui kadar nitrogen dioksida (   ) yang aman 

bagi kesehatan (Waluyo, 2010). 

Peningkatan konsentrasi gas pencemar memberikan pengaruh secara gradasi 

mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Gangguan sesak nafas, pusing, 

kehilangan kesadaran hingga penurunan tingkat kecerdasan merupakan dampak 

langsung paparan bahan pencemar terhadap tubuh manusia. Masyarakat yang 
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memiliki risiko paling tinggi adalah mereka yang memiliki aktifitas tinggi di sekitar 

jalan (pedagang kaki lima, polisi, pemukim di sekitar jalan , petugas pemungut karcis 

tol dan sopir) (Raharjo, 2009). 

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh gas pencemar udara seperti debu dan 

    dapat diperkirakan besar risiko kesehatannya. Untuk mengetahui seberapa besar 

risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh gas pencemar udara tersebut, maka penelitian 

ini menggunakan suatu pendekatan yang disebut Analisis Risiko Kesehatan 

Lingkungan (ARKL). Pendekatan ini digunakan untuk memprediksi besarnya risiko 

di masa yang akan datang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah yang akan timbul, antara lain: 

1. Menurunnya kualitas udara lingkungan kerja yang disebabkan oleh 

pencemaran udara Surabaya. Pencemaran udara ini salah satunya disebabkan oleh 

meningkatnya jumlah kendaraan, meningkatnya jumlah kendaraan mengakibatkan 

meningkatnya emisi gas buang yang dikeluarkan kendaraan. Emisi gas buang yang 

dihasilkan oleh kendaraan merupakan salah satu sumber pencemaran udara. 

2. Rata-rata kadar debu dan     yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Kendaraan bermotor menghasilkan gas buang salah satunya debu dan    . 

Jika kadar debu dan     melebihi standar baku mutu yang telah ditetapkan maka 
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akan menimbulkan dampak buruk bagi makhluk hidup dan lingkungan lainnya. Debu 

dengan ukuran 5 mikron bisa masuk ke jaringan paru dan mengendap di alveoli, ini 

bisa membahayakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveoli dalam 

proses pernafasan manusia, sedangkan partikulat debu dengan ukuran yang lebih 

besar bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Sedangkan     bersifat 

racun terutama terhadap paru. Kadar     yang lebih tinggi dari 100 ppm dapat 

mematikan sebagian besar binatang percobaan dan 90% dari kematian  tersebut 

disebabkan oleh gejala pembengkakan paru (edema pulmonari). Kadar     sebesar 

800 ppm akan mengakibatkan 100% kematian pada binatang yang diuji dalam waktu 

29 menit atau kurang. Pemajanan     dengan kadar 5 ppm selama 10 menit terhadap 

manusia mengakibatkan kesulitan dalam bernafas. 

3. Gerbang Tol Dupak merupakan salah satu gerbang tol dengan kuantitas 

kendaaraan beroda empat yang tinggi termasuk di dalamnya adalah truk. Pada jam 

tertentu Gerbang Tol Dupak sangat dipadati oleh kendaraan bermotor kelas besar 

khususnya truk karena akan memasuki Surabaya dari luar kota Surabaya. Selain itu, 

lokasi Gerbang Tol Dupak terletak di pinggir jalan raya Kota Surabaya yang memiliki 

kondisi lalu lintas hampir selalu padat tiap harinya. Gerbang Tol Dupak sendiri 

terbagi menjadi 4 yaitu Gerbang Tol Dupak 1, Gerbang Tol Dupak 2, Gerbang Tol 

Dupak 3, dan Gerbang Tol Dupak 4. Berdasarkan data sekunder yang dimiliki oleh 

PT Jasamarga mengenai total karcis yang terjual di beberapa Gerbang Tol Dupak 

menunjukkan bahwa Gerbang Tol Dupak 1 adalah gerbang tol dengan jumlah karcis 
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yang terjual lebih banyak dibandingkan dengan Gerbang Tol Dupak 2, 3 dan 4. 

Banyaknya karcis yang terjual menunjukkan banyaknya kendaraan yang melintasi di 

gerbang tol tersebut. 

4. Gerbang tol biasanya terdiri dari beberapa gardu dengan satu petugas 

pemungut karcis tol di masing-masing gardu. Petugas pemungut karcis tol bekerja 

selama 8 jam sehari, kondisi ini bisa membahayakan kesehatannya akibat pajanan 

polutan udara yang ada di sekitar loket tol akibat kendaraan bermotor yang melintas, 

apalagi gerbang tol tersebut termasuk gerbang tol dengan kuantitas kendaraan yang 

padat seperti Gerbang Tol Dupak sehingga petugas pemungut karcis tol juga 

merupakan salah satu kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terpajan polutan 

udara secara terus menerus akibat kepadatan lalu lintas. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diperoleh gambaran permasalahan 

yang luas. Namun adanya keterbatasan kemampuan dan waktu, maka perlu diberikan 

batasan masalah yang jelas dan terfokus. 

Pengukuran gas pencemar hanya terbatas pada parameter debu dan    . 

Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. 

diantaranya yaitu faktor umur, jenis kelamin, lama kerja dalam satu hari dan masa 

kerja petugas pemungut karcis tol. 

Kemudian untuk mengetahui tingkat risiko kesehatan akibat pajanan debu dan 

NO2 digunakan metode pendekatan analisis risiko.kesehatan lingkungan (arkl). 
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1.4 Perumusan Masalah  

Bagaimana hasil kajian analisis risiko kesehatan lingkungan (arkl) kadar debu 

dan     serta keluhan kesehatan pada petugas pemungut karcis tol Gerbang Tol 

Dupak 1 Kota Surabaya? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Menganalisis risiko kesehatan lingkungan kadar debu dan     serta keluhan 

kesehatan pada petugas pemungut karcis tol Gerbang Tol Dupak 1 Kota Surabaya. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden meliputi; umur, jenis kelamin, berat 

badan, lama di lokasi dalam sehari dan masa kerja. 

2. Mengidentifikasi kepadatan kendaraan di Gerbang Tol Dupak 1 Kota 

Surabaya. 

3. Mengukur kadar debu dan     di Gerbang Tol Dupak 1 Kota Surabaya. 

4. Mengidentifikasi keluhan kesehatan pada pada petugas pemungut karcis tol 

Gerbang Tol Dupak 1 Kota Surabaya akibat adanya debu dan      di 

Gerbang Tol Dupak 1 Kota Surabaya. 

5. Menganalisis risiko kesehatan lingkungan kadar debu dan     di Gerbang 

Tol Dupak 1 Kota Surabaya. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI ANALISIS RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN KADAR  
DEBU DAN SERTA KELUHAN KESEHATAN 
 PETUGAS PEMUNGUT KARCIS TOL GERBANG TOL DUPAK 1 KOTA SURABAYA 

ROMI DARMAWAN



30 
 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Manfaat penelitian ini untuk peneliti antara lain: 

a.  Mendapatkan pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian 

b. Memperdalam pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah.  

2.  Bagi Masyarakat  

a.  Memperoleh informasi mengenai polutan debu dan     serta dampaknya pada 

kesehatan.  

b.  Memperoleh informasi mengenai cara pencegahan terjadinya gangguan kesehatan.  

3.  Bagi Institusi  

Manfaat penelitian ini untuk institusi yaitu sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan di bidang kesehatan lingkungan khususnya mengenai pengendalian 

pencemaran udara.  
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