
 
 
ABSTRAK 
 
Polusi udara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Emisi dari 
transportasi diketahui sebagai sumber utama dari polusi udara ambien. Dengan 
meningkatnya jumlah kendaraan yang bermobilisasi di suatu tempat, semakin 
tinggi pula kadar bahan pencemar di tempat tersebut. Terminal merupakan tempat 
berkumpulnya berbagai alat transportasi darat. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan 
keluhan kesehatan subjektif antara petugas di dalam ruangan dan di luar ruangan 
Terminal Purabaya Surabaya, yang disebabkan oleh kualitas fisik dan kimia udara 
ambien terminal. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan 
rancangan penelitian cross sectional dan observasional. Wawancara dilakukan 
kepada 11 petugas di dalam dan 24 petugas di luar ruangan. Penentuan sampel 
dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling. Variabel dalam 
penelitian ini adalah : kualitas fisik dan kimia udara ambien Terminal Purabaya 
Surabaya, petugas Terminal Purabaya, faktor individu petugas, serta seluruh 
gejala keluhan kesehatan subjektif yang dirasakan oleh petugas di dalam dan di 
luar ruangan Terminal Purabaya. 
Hasil penelitian ini adalah untuk kualitas fisik udara ambien terminal, 
kadar partikel debu di Terminal Purabaya pada tahun 2006, 2008, dan 2009 
melebihi baku mutu Pergub Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009. Sedangkan 
parameter kimia udara ambien terminal tidak ada yang melebihi baku mutu. 
Perasaan mudah lelah merupakan gejala yang paling banyak dirasakan oleh 
responden yang bekerja di dalam ruangan, yakni sebesar 81,8 %. Sedangkan batuk 
dan perasaan terganggu oleh asap merupakan gejala yang paling banyak dirasakan 
oleh responden yang bekerja di luar ruangan, yakni hingga mencapai 79,2 %. 
Petugas yang bekerja di luar ruangan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan 
subjektif daripada petugas di dalam ruangan, yaitu keluhan saluran pernafasan 
(79,2%), keluhan mata (54,2%), dan keluhan psikologis (79,2%) 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah kualitas fisik udara ambien 
terminal, untuk parameter debu, melebihi baku mutu yang ditetapkan. Didapatkan 
20 macam gejala yang dirasakan oleh responden. Terdapat perbedaan persentase 
keluhan kesehatan yang dirasakan petugas di dalam dan di luar ruangan. Saran 
yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan komitmen kepala UPTD, 
memperhatikan tata bangunan terminal, dan juga penggunaan APD yang memadai 
bagi para petugas. 
Kata kunci : petugas di dalam ruangan dan di luar ruangan terminal, keluhan 
kesehatan subjektif, kualitas udara ambien 


