
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laju perkembangan teknologi modern yang semakin cepat dan 

perkembangan penduduk yang semakin padat, banyak menimbulkan 

permasalahan salah satunya yaitu lalu lintas jalan raya. Perkembangan lalu 

lintas pada jaman modern memberikan kemudahan pemakai jalan untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, di sisi lain menimbulkan masalah 

antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, dan 

kemacetan lalu lintas (Aprilia, 2014). Indonesia khususnya di Kota 

Surakarta, alat transportasi motor dan mobil semakin hari terlihat semakin 

banyak sehingga hal ini memicu terjadinya sebuah kemacetan. Sekarang 

ini kemacetan di Kota Surakarta terjadi dimana-mana hampir pada setiap 

ruas jalan yang ada di Kota Surakarta. 

Dilihat dari sisi pertambahan penduduk serta kenaikan taraf hidup 

masyarakat, maka memungkinkan masyarakat untuk memiliki kendaraan 

pribadi. Jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah, tetapi tidak 

diimbangi dengan infrastruktur dan peralatan lalu lintas yang memadai. 

Menurut data dari Dinas Perhubungan Surakarta jumlah kendaraan di Kota 

Surakarta terus meningkat 7,5% setiap tahun. Bahkan diprediksikan Kota 

Surakarta akan menjadi kota yang sangat macet dikarenakan jumlah 

kendaraan saat ini telah menembus sekitar 297.000 unit. Belum termasuk 

kendaraan dari luar Surakarta yang masuk ke Kota Surakarta. Data yang 
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dilansir Dinas Perhubungan Surakarta melalui Kantor Bersama Samsat 

Surakarta, mencatat jumlah kendaraan di Kota Surakarta dalam enam 

tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 86.736 unit 

kendaraan (Indrawati, 2011). Angka yang cukup besar untuk sebuah kota 

dengan luas 44,04 km
2
 (DISPENDUKCAPIL Surakarta 2013). Serta 

jumlah penduduk 585.486 jiwa (2014) dan kepadatan penduduk 

13.294/km
2 

(BPS Kota Surakarta, 2014). 

Pengaturan lalu lintas oleh kepolisian belum bisa mengatur seluruh 

daerah rawan padat lalu lintas. Banyak lokasi rawan kemacetan di Kota 

Surakarta yang tidak ada petugas SATLANTAS Surakarta. Keadaan ini 

membuat kemunculan pengatur lalu lintas. Keberadaan pengatur lalu lintas 

dadakan ini awalnya menimbulkan keprihatinan kepolisian, sehingga 

pihak kepolisian melakukan pembinaan dan pelatihan lalu lintas yang 

selanjutnya disebut Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas. Mereka turut serta 

membantu polisi mengatur lalu lintas dengan ketentuan tidak meminta 

imbalan uang pada pengguna jalan karena sifat SUPELTAS yang sukarela 

(Kristiyanto, 2013).  

Jumlah SUPELTAS di Kota Surakarta yang tercatat di SATLANTAS 

bagian DIKYASA yaitu 50 anggota. Tempat kerja SUPELTAS berada di 

persimpangan-persimpangan jalan yang macet dan tidak memiliki rambu 

lalu lintas seperti; Dawung, Kerten, persimpangan SMA Negeri 7 

Surakarta, Kestalan, SMA Negeri 5 Surakarta, Wora-wari, depan Hotel 

Sunan, dan Tanjung Anom. Pekerjaan SUPELTAS yang berada di jalan 
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menyebabkan SUPELTAS terpapar langsung dengan polusi udara. Polusi 

udara yang ada salah satunya ditimbulkan dari emisi gas buang kendaraan 

bermotor. Pihak DIKYASA menyarankan para SUPELTAS menggunakan 

perlengkapan saat bekerja seperti topi, masker, kaos tangan, rompi, sepatu, 

peluit, namun masih banyak SUPELTAS yang belum menggunakan 

masker.  

Penggunaan alat pelindung diri merupakan salah satu upaya untuk 

melindungi tubuh dari paparan-paparan penyebab penyakit yang 

ditimbulkan akibat pekerjaan. Salah satu bentuk alat pelindung diri 

pengendalian debu atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja adalah 

masker. Masker dibuat dari kain halus yang berfungsi melindungi partikel-

partikel berukuran besar yang masuk ke dalam saluran pernafasan 

(Budiono, 2016). 

Berdasarkan survei pendahuluan melalui wawancara dan pengisian 

kuesioner yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2016 dari 20 

SUPELTAS, hanya terdapat 6 anggota yang menggunakan masker saat 

bekerja. Anggota SUPELTAS tersebut banyak yang tidak rutin untuk 

memeriksakan kesehatan mereka, dari 20 anggota terdapat 5 yang 

mengeluh sesak napas. Jika dilihat pekerjaan mereka berisiko, 

menyebabkan gangguan pernapasan dan dapat mempengaruhi kapasitas 

fungsi paru mereka karena terpapar terus menerus oleh polusi udara. 

Berdasarkan hasil penelitian Sari (2013), bahwa ada hubungan antara 

pemakaian APD dengan kapasitas paru pada pedagang kaki lima di 
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terminal induk Kabupaten Pemalang. Kartikaningtyas (2013), bahwa ada 

hubungan antara pemakaian masker dengan kapasitas vital  paru pada 

karyawan industri genteng HST Sokka Kebumen.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk menganalisis “Hubungan Antara Kepatuhan Penggunaan Masker 

dengan Kapasitas Fungsi Paru pada Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas 

(SUPELTAS) Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

 Apakah ada hubungan antara kepatuhan penggunaan masker dengan 

kapasitas fungsi paru pada sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) 

Surakarta? 

C. Tujuan     

1. Tujuan Umum  

Untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan penggunaan masker 

dengan kapasitas fungsi paru pada sukarelawan pengatur lalu lintas 

(SUPELTAS) Surakarta. 

2. Tujuan Khusus  

    a. Untuk mengetahui kepatuhan penggunaan masker pada sukarelawan 

pengatur lalu lintas (SUPELTAS) Surakarta.  

b. Untuk mengetahui kapasitas fungsi paru pada sukarelawan pengatur 

lalu lintas (SUPELTAS) Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. SUPELTAS (Sukarelawan pengatur lalu lintas) 

Memberikan hasil dari pengukuran kapasitas fungsi paru dan 

informasi tentang hubungan penggunaan masker dengan kapasitas 

fungsi paru.   

2. SATLANTAS POLRESTA Surakarta bagian DIKYASA 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

SATLANTAS POLRESTA Surakarta terutama bagian DIKYASA 

mengenai hubungan kepatuhan penggunaan masker dengan 

kapasitas fungsi paru.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

SATLANTAS POLRESTA Surakarta terutama bagian DIKYASA, 

tentang pentingnya penggunaan APD terutama masker bagi para 

SUPELTAS untuk melindungi diri dari paparan yang dapat 

mempengaruhi kapasitas fungsi paru.  

3. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat bahwa menggunakan masker saat bepergian menggunakan 

kendaraan bermotor atau transportasi umum sangat penting untuk 

meminimalisir dari paparan polusi udara. 

4. Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai referensi dan dapat 

menambahkan variabel lain dengan tema yang sama. 

 


