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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pencemaran udara ambien adalah masalah kesehatan lingkungan utama 

yang mempengaruhi setiap orang di negara maju dan berkembang. Semakin 

rendah tingkat pencemaran udara, akan semakin lebih baik kesehatan jantung dan 

pernapasan penduduk, baik jangka waktu panjang dan pendek. Pencemaran udara 

luar ruangan (ambien) di area perkotaan dan pedesaan keduanya diperkirakan 

menimbulkan 3,7 juta kematian dini di seluruh dunia pada tahun 2012. 88% dari 

kematian dini terjadi di sejumlah negara berpenghasilan rendah dan menengah, 

dan jumlah terbesar di WHO regional Pasifik Barat dan Asia Tenggara (WHO, 

2014). 

EPA (2014) mengemukakan enam polutan udara yang kini umum 

ditemukan di Amerika Serikat adalah particulate matter, ground-level ozone, 

karbon monoksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, dan timah hitam (Pb). Polutan 

ini membahayakan kesehatan dan lingkungan, bahkan kerusakan harta benda.  

Pengendalian pencemaran udara terus difokuskan pada sumber 

pencemaran udara terbesar dari industri dan sarana transportasi kendaraan 

bermotor. Berdasarkan pemantauan udara di perkotaan, emisi transportasi terbukti 

sebagai kontributor pencemaran udara tertinggi sekitar 85% di Indonesia. Hal ini 

diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. 

Sebagian besar kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang buruk, 
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akibat perawatan yang kurang memadai ataupun dari kualitas bahan bakar yang 

kurang baik. Senyawa yang terdapat dalam kendaraan bermotor yaitu PbBrCl, 

PbBrCl.2PbO, PbCl2, Pb(OH)Cl, PbBr2, dan PbCO3.2PbO merupakan senyawa 

yang berbahaya bagi kesehatan (Gusnita, 2012). 

Senyawa timbal (Pb) dalam bentuk Tetraethyl Lead (TEL) dan 

Tetramethyl Lead (TML) ditambahkan pada bahan bakar bensin sebagai upaya 

untuk meningkatkan nilai oktan dari bahan bakar tersebut, meningkatkan daya 

pelumas, meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar bensin sehingga kinerja 

kendaraan bermotor meningkat. Timbal (Pb) dalam peristiwa pembakaran pada 

mesin menyebabkan jumlah timbal (Pb) yang dibuang ke udara melalui asap 

buangan kendaraan bermotor menjadi sangat tinggi (Purwindah et al., 2012). 

Di Indonesia, penelitian di sebuah SPBU Tamanlarea Makassar 

menyebutkan pasokan bahan bakar di Sulawesi Selatan didapatkan dari kilang 

minyak Balikpapan dan Plaju yang masih mengandung timbal (Pb) 0,30 gr/L. 

Maka dari itu, diperkirakan masih ada pasokan bensin bertimbal yang melebihi 

batas maksimal 0,013 gr/L sesuai yang ditetapkan Keputusan Direktorat Jenderal 

Migas Nomor 3674/K/24/DJM/2006 yang diperbaharui dalam Keputusan 

Direktorat Jenderal Migas Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan 

Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88 yang Dipasarkan Dalam 

Negeri (Ayu et al., 2014). 

Zat pencemar timbal (Pb) selanjutnya ditransfer melalui udara ambien ke 

masyarakat, yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, terutama 

mereka yang berisiko tinggi. Timbal (Pb) adalah racun sistemik yang dapat 
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menyebabkan ensefalopati. Pada keracunan akut, akan terjadi gejala meninges dan 

serebral, diikuti dengan stupor, koma, tekanan Liquor Cerebrospinalis (LCS) 

yang tinggi, insomnia dan somnolensia (Hasan et al., 2013). 

Dampak timbal (Pb) terhadap kesehatan manusia sangat berbahaya. Efek 

timbal (Pb) terhadap sistem saraf adalah terpajan kadar timbal (Pb) yang tinggi 

menimbulkan gejala kehilangan nafsu makan, depresi, kelelahan, sakit kepala, 

mudah lupa, dan pusing. Efek timbal (Pb) terhadap kecerdasan anak memiliki efek 

menurunkan IQ bahkan pada tingkat pajanan rendah. Kandungan Pb dalam darah 

yang terlalu tinggi (toksisitas Pb >30 µg/dl) dapat menyebabkan efek sistemik 

lainnya adalah gejala gastro-intestinal. Keracunan timbal (Pb) dapat berakibat 

sakit perut, konstipasi, kram, mual, muntah, anoreksia, dan kehilangan berat 

badan. Timbal (Pb) juga dapat meningkatkan tekanan darah. Pajanan timbal (Pb) 

pada wanita di masa kehamilan telah dilaporkan dapat memperbesar resiko 

keguguran, kematian bayi dalam kandungan, dan kelahiran prematur (Gusnita, 

2012). 

Penelitian sebelumnya oleh Purwindah et al (2012) pada petugas uji emisi 

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara bahwa terdapat 

korelasi antara timbal (Pb) dalam darah dengan profil darah, yaitu jumlah eritrosit 

dan kadar hematokrit. Semakin tinggi nilai timbal (Pb) dalam darah, semakin 

rendah jumlah eritrosit dan kadar hematokrit. 

Penelitian tentang analisis risiko dengan metode ARKL konsentrasi debu 

(TSP) dan timbal (Pb) di pinggir jalan Kota Yogyakarta menunjukkan hasil nilai 

risiko total berdasarkan jenis pekerjaan di tiap lokasi yang paling besar adalah 
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tukang becak daripada tukang parkir dan pedagang kaki lima. Hal ini dipengaruhi 

beberapa faktor, antara lain lama kerja lebih dari 18 jam/hari sehingga waktu 

pemaparan semakin lama serta masa kerja yang lebih dari 30 tahun sehingga 

konsentrasi timbal (Pb) telah terakumulasi dalam tubuh (Huboyo dan Syafrudin, 

2007). 

Penelitian lain di Medan tahun 2012 memaparkan hasil selaras bahwa ada 

korelasi antara jenis kelamin dan kebiasaan merokok dengan kadar Pb darah 109 

pekerja di pinggiran jalan raya Kota Medan. Pekerja tersebut terdiri dari penarik 

becak dayung, penarik becak mesin, dan pedagang kaki lima (Hasan et al., 2013). 

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh gas pencemar udara seperti timbal 

(Pb) di udara ambien sangat berisiko bagi kesehatan sehingga perlu dilakukan 

kajian analisis pada penelitian ini menggunakan Analisis Risiko Kesehatan 

Lingkungan (ARKL). Sebuah pendekatan untuk menghitung atau memprakirakan 

risiko pada kesehatan manusia, termasuk identifikasi terhadap adanya faktor 

ketidakpastian, penelusuran pada pajanan tertentu, memperhitungkan karakteristik 

yang melekat pada agen yang menjadi perhatian dan karakteristik dari sasaran 

yang spesifik (Kemenkes, 2012). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

makro ekonomi yang bersifat universal dan digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Besaran PDRB Kabupaten 

Gresik pada 2013 berada di peringkat keempat di Jawa Timur. Sektor yang 

berkontribusi besar dalam PDRB adalah sektor industri (49,95%), sektor 
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perdagangan, hotel dan restoran (24,01%) dan sektor pertanian (8,65%). Jumlah 

perusahaan industri di Kabupaten Gresik pada tahun 2013 mencapai 557 

perusahaan dan masih akan meningkat setiap tahun. Peningkatan sektor industri 

tentunya akan memunculkan dampak pencemaran udara yang tinggi baik dari 

emisi sumber bergerak maupun emisi sumber tidak bergerak. (BPS Kab. Gresik, 

2014).  

  
Sumber : BLH Kab. Gresik, 2014 

 

Gambar 1.1 Grafik Kadar Maksimal Timbal (Pb) Udara Kabupaten Gresik 

Tahun 2012-2014 

 

Pada Gambar 1.1 melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran Pb udara 

ambien oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2012-2014 di 12 

titik sampling ruas jalan raya. Setiap tahun pengukuran dilakukan dua kali 

mewakili jumlah kadar Pb di musim penghujan dan musim kemarau. Kadar Pb 

udara tertinggi berada di Jalan Raya Sukomulyo sebesar 1,2956 mg/m
3
 dan 

terendah di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebesar 0,1187 mg/m
3
. Namun, 

keseluruhan hasil pengukuran di 12 titik sampling ruas jalan raya tersebut tetap 
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melebihi baku mutu dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di 

Jawa Timur yang hanya sebesar 0,06 mg/Nm
3
. 

Kemajuan pesat industri di Kabupaten Gresik pada 2013 terdiri dari 

kategori industri besar (38,96%), kategori industri sedang (43,27%), kategori 

industri kecil (15,26%) sedangkan sisanya termasuk industri tingkat rumah 

tangga. Persebaran industri sebesar 46% terkonsentrasi di daerah tengah yakni 

Kecamatan Kebomas, Manyar, dan Gresik. Sehingga tingkat kepadatan lalu lintas 

kendaraan bermotor dari sepeda motor hingga truk kontrainer lalu lalang setiap 

hari sangat tinggi (BPS Kab. Gresik, 2014). 

Peningkatan aktivitas lalu lintas di Gresik mendukung tingginya tingkat 

pencemaran udara yang melebihi ambang batas dikhawatirkan menimbulkan 

gangguan kesehatan yang signifikan beberapa tahun mendatang. Populasi berisiko 

tinggi pencemaran udara akibat emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak 

adalah tukang becak yang bekerja lebih dari 8 jam setiap hari berada di jalanan 

dengan mobilitas tinggi. Maka dari itu perlu dilakukan analisis risiko pencemar 

udara timbal (Pb) terhadap kadar Pb darah pada tukang becak di Jalan Raya 

Sukomulyo dan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kabupaten Gresik. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini hanya 

terbatas pada pengukuran udara parameter kadar Pb udara di ruas jalan lokasi 

penelitian yaitu Jalan Raya Sukomulyo dan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. 
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Data empiris hasil penelitian menggunakan kadar timbal darah tukang becak 

sebagai sasaran dalam penelitian. Untuk mengetahui tingkat risiko kesehatan 

akibat paparan timbal (Pb) digunakan prinsip Analisis Risiko Kesehatan 

Lingkungan (ARKL). 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Apakah kadar Pb udara berisiko terhadap kesehatan dan apakah kadar Pb 

udara berhubungan dengan kadar Pb darah tukang becak di jalan raya Kabupaten 

Gresik? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis risiko kadar Pb udara terhadap kadar Pb darah tukang becak 

di jalan raya Kabupaten Gresik. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengukur kadar Pb udara di Jalan Raya Sukomulyo dan Jalan Dr. 

Wahidin Sudirohusodo di Kabupaten Gresik. 

2. Menganalisis risiko kesehatan lingkungan kadar Pb udara di Jalan Raya 

Sukomulyo dan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kabupaten Gresik. 

3. Mengukur kadar Pb darah pada tukang becak di di Jalan Raya Sukomulyo 

dan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kabupaten Gresik. 

4. Mendeskripsikan karakteristik responden tukang becak di Jalan Raya 

Sukomulyo dan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kabupaten Gresik. 

5. Menganalisis hubungan kadar Pb udara terhadap kadar Pb darah tukang 

becak di jalan raya Kabupaten Gresik. 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

1.4.3.1 Bagi Peneliti 

1. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian. 

2. Sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait kesehatan 

lingkungan dalam kesehatan masyarakat.  

1.4.3.2 Bagi Masyarakat 

1. Bagi responden dapat mengetahui kadar Pb dalam darah dan gambaran 

status kesehatan tanpa dipungut biaya apapun. 

2. Memberikan informasi kadar Pb udara di Jalan Raya Sukomulyo dan Jalan 

Dr. Wahidin Sudirohusodo serta risiko kesehatan lingkungan dari kadar Pb 

udara bagi masyarakat Kabupaten Gresik. 

1.4.3.3 Bagi Institusi 

1. Bagi institusi pemerintahan daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan 

melakukan upaya pengendalian lingkungan dalam penentuan kebijakan di 

Kabupaten Gresik. 

2. Bagi pengelola industri sekitar Jalan Raya Sukomulyo dapat dijadikan 

bahan pertimbangan melakukan upaya pengendalian lingkungan dalam 

proses produksi sehingga menciptakan citra perindustrian lebih baik. 
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