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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan suatu negara diikuti dengan peningkatan industri dan alat 

transportasi, sebagaimana di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020, jumlah 

perusahaan industri manufaktur skala menengah besar mencapai 5.025 perusahaan 

(BPS Jawa Timur, 2020). Berdasarkan data BPS tahun 2015 kawasan Surabaya, 

Gresik dan Sidoarjo memiliki 238 unit manufaktur. Perkembangan industri ini 

membawa berbagai dampak positif maupun negatif yang diterima. Dampak positif 

dari perkembangan industri yaitu sebagai alat roda perekonomian bangsa dan 

kesejahteraan rakyat (Fatikawati, 2015). Pengoperasian industri berpotensi 

menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas udara dan peningkatan 

kebisingan (Zaenuri, 2011). 

Kegiatan industri dalam prosesnya menghasilkan limbah yang berpotensi 

sebagai bahan pencemar udara, antara lain adalah gas SO2 (Sulfur Dioksida), gas 

CO (Karbon monoksida), gas NO2 (Nitrogen dioksida), debu PM10, gas H2S 

(Hidrogen Sulfida), gas NH3 (amoniak), dan gas HC (Hidrokarbon) (Mukono, 

2008). Bahan pencemar udara yang dihasilkan kegiatan industri sudah diatur sesuai 

dengan baku mutu udara ambien yang sudah ditetapkan. Menurut Peraturan 

Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009 bahan pencemar udara ambien antara 

lain adalah SO2, NO2, NH3 dan Debu.  Zat polutan di udara bebas memiliki 

beberapa sifat bentuknya yaitu ada memiliki bau, ada yang tidak memiliki bau, 
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dapat dilihat, tidak dapat dilihat dan berwarna atau tidak berwarna. Dampak dari 

polutan udara ini, apabila tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan 

dapat mengganggu kesehatan masyarakat (Abidin dkk, 2019).  

Status Kesehatan masyarakat semakin terancam dengan adanya dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh kondisi kualitas udara yang tercemar (Masito, 2018). 

Salah satu penyakit yang timbul akibat pajanan NO2 adalah Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik (PPOK). Menurut hasil penelitian (Kermani dkk, 2017) bahwa 

nitrogen dioksida menyebabkan kematian dan mordibitas pada banyak orang. Total 

kematian yang disebabkan oleh pajanan NO2 yaitu jumlah kematian akibat 

kardiovaskuler adalah 8.480 orang dan jumlah kematian akibat Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik adalah 2454 orang pada tahun 2005-2014 di Teheran.    

Gas SO2 memiliki karakteristik tidak berwarna dan berbau tajam, SO2 dapat 

menimbulkan hujan asam apabila bereaksi dengan uap air dan menghasilkan 

H2SO4, SO2 berdampak buruk terhadap kesehatan manusia pernapasan dan 

penurunan fungsi paru. Gejala yang ditimbulkan seperti batuk, sesak napas dan 

asma (Muziansyah dkk, 2015). Pajanan SO2 dengan dosis tinggi menyebabkan 

iritasi mata, hidung, tenggorokan, sinus, edema paru, bahkan berujung pada 

kematian (MSDS, 2016). Gas SO2 dapat menyebabkan iritasi pada selaput lendir 

saluran pernapasan dan iritasi mata apabila terpapar dengan konsentrasi tinggi 

secara terus menerus (Mukono, 2011). Gas SO2 apabila terhirup melalui 

pernapasan dan terakumulasi di dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan fungsi 

paru, iritasi dan asma dalam sistem pernapasan manusia (Suyono, 2014). 
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Penelitian Wahyuddin (2016) , menyatakan bahwa paparan gas SO2 pada 

masyarakat disekitar perusahaan pembangkit listrik memiliki risiko tinggi 

terapapar gas SO2 yang menyebabkan gangguan paru, apalagi paparan tersebut 

secara terus-menerus dan ditandai dengan keluhan pernafasan berupa batuk kering, 

batuk berdahak dan sesak nafas. Selain itu gas iritan lain seperti gas NO2 dapat 

menyebabkan efek kombinasi apabila terpapar pada saat bersamaan. Sedangkan 

untuk paparan debu, pada penelitian yang dilakukan oleh Aviandari et al., (2008) 

pada pekerja Dermaga & Silo Gandum 3 di Jakarta, didapat kadar debu dibawah 

NAB, akan tetapi terdapat prevalensi gangguan fungsi paru sebesar 19,2% dan 

semuanya merupakan gangguan restriksi paru. Paparan amonia dalam kadar rendah 

juga dapat menyebabkan gangguan fungsi paru apabila pemaparan berlangsung 

dalam waktu yang lama, hal ini sesuai dengan penelitian oleh Heederik et al., 

(2000), yaitu berupa studi kohort pada petani yang terpapar dengan amonia 1,60 

mg/m3. 

Mengacu pada International Programme Chemical Safety (2004) Analisis 

Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) merupakan sebuah proses yang 

dimaksudkan untuk menghitung atau memperkirakan risiko pada kesehatan 

manusia, termasuk juga identifikasi terhadap keberadaan faktor ketidakpastian, 

penelusuran pada paparan tertentu. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan 

(ARKL) digunakan sebagai metode kajian dampak lingkungan terhadap kesehatan 

di beberapa negara Uni Eropa, Amerika dan Australia dan telah menjadi proses 

core idea legislasi dan regulasi pengendalian dampak lingkungan (Basri et al., 

2014).  
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Dampak negatif yang ditimbulkan dari bahan pencemar dapat diperkirakan 

besar risiko kesehatannya. Untuk mengetahui seberapa besar risiko kesehatan yang 

ditimbulkan oleh bahan pencemar udara tersebut, maka diperlukan suatu 

pendekatan yang disebut Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). 

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati potensi besarnya risiko yang dimulai 

dengan mendiskripsikan masalah lingkungan yang telah dikenal dan melibatkan 

penetapan risiko kesehatan pada manusia. ARKL dapat digunakan untuk 

memprediksi besarnya risiko di masa yang akan datang. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Polutan hasil kegiatan industri dapat berupa gas dan partikulat yang 

berisiko terhadap kesehatan manusia yang dipengaruhi oleh intensitas dan lamanya 

keterpaparan, selain itu juga dipengaruhi oleh status kesehatan penduduk yang 

terpajan. Berdasarkan data BPS tahun 2019 kawasan Surabaya, Gresik dan 

Sidoarjo memiliki 96.893 unit perusahaan. Tercatat sebesar 31.695 unit usaha 

industri di Surabaya menjadikan kawasan terbanyak tempat industri di Jawa Timur. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga kota tersebut, yakni Surabaya, 

Gresik dan Sidoarjo merupakan sentra industri di Jawa Timur. Berdasarkan Profil 

kesehatan Jawa Timur (2019), Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi 

penyakit tertinggi di Kota Gresik dan Sidoarjo se Jawa Timur. Menurut Penelitian 

dari Nuryati (2018) ISPA berhubungan dengan pencemaran udara akibat industri. 

Sehingga lokasi penelitian ini berfokus di wilayah industri Kota Surabaya, Gresik 

dan Sidoarjo yang memiliki risiko tinggi adanya gangguan kesehatan akibat polusi 

industri. 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah  

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan biaya, maka diperlukan 

suatu pembatasan masalah yang jelas dan terfokus. Pengukuran parameter 

pencemaran udara yang terbatas dengan SO2, NO2, NH3 dan Debu. Lokasi 

penelitian ini hanya terfokus 3 wilayah industri di Jawa Timur yaitu Kota 

Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.  Kemudian untuk mengetahui tingkat risiko 

kesehatan akibat paparan debu menggunakan metode Analisis Risiko Kesehatan 

Lingkungan (ARKL), jenis kajian ARKL diatas meja (Desktop) yang 

menggunakan nilai default berdasarkan Pedoman Analisis Risiko Kesehatan 

Lingkungan dari Kemenkes 2012. 

1.3.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana analisis risiko kesehatan paparan SO2, NO2, NH3 dan debu akibat 

industri di wilayah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis risiko kesehatan paparan SO2, NO2, NH3 dan debu industri pada 

masyarakat dewasa, anak, dan pekerja di wilayah Surabaya, Gresik dan 

Sidoarjo Jawa Timur. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi paparan SO2, NO2, NH3 dan debu industri di wilayah 

Surabaya, Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur. 

2. Menganalisis risiko kesehatan lingkungan paparan SO2 pada masyarakat 

dewasa, anak dan pekerja. 

3. Menganalisis risiko kesehatan lingkungan paparan NO2 pada masyarakat 

dewasa, anak dan pekerja. 

4. Menganalisis risiko kesehatan lingkungan paparan NH3 pada masyarakat 

dewasa, anak dan pekerja. 

5. Menganalisis risiko kesehatan lingkungan paparan Debu pada masyarakat 

dewasa, anak dan pekerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini untuk peneliti antara lain:  

1) Sebagai wadah untuk menerapkan teori yang didapat selama masa 

perkuliahan 

2) Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan 

penelitian dan penyusunan karya tulis. 

c. Bagi instansi 

Dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan suatu kebijakan 

dalam penanganan pencemaran udara yang berasal dari aktivitas industri 

dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat 

.   

 

 

 


