
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri semakin pesat dan mengakibatkan jumlah 

kendaraan bermotor menjadi bertambah. Meski demikian, hal tersebut tidak 

membuat transportasi tradisional seperti becak menjadi hilang. Dewasa ini, 

becak menjadi salah satu icon transportasi di Indonesia dan bahkan becak 

memiliki nilai tertentu, sehingga tidak jarang di kota-kota wisata, becak 

dijadikan wahana yang dilirik oleh sebagian besar turis asing. Hal tersebut 

dapat meningkatkan pendapatan bagi penarik becak. Namun disisi lain, 

aktivitas sehari-hari penarik becak tersebut sangat membahayakan bagi 

kesehatan karena secara otomatis mereka akan terpapar polusi udara. Polusi 

udara dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terutama pada saluran 

pernapasan. 

Lingkungan kerja yang penuh oleh debu, uap, gas dan lainnya, disatu 

pihak mengganggu produktivitas dan dipihak lain dapat mengganggu 

kesehatan (Abbey et.al., 1999). Gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh 

polusi udara tidak terbantahkan lagi. Gangguan kesehatan tersebutber dampak 

pada penurunan daya kerja dan mengurangi produktivitas dan mengakibatkan 

pada menurunnya nilai ekonomi (Budiyono, 2001). Dalam kondisi tertentu,   

yang dapat menyebabkan pengurangan kenyamanan kerja, gangguan 

penglihatan, gangguan fungsi faal paru, bahkan dapat menimbulkan keracunan 
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umum (Hoek et al., 2013). Selain itu, polusi udara seperti debu dan gas-gas 

beracun yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor, dapat menimbulkan 

beberapa masalah saluran pernapasan seperti bronkitis, COPD (Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease) dan asma (Dipiro et al., 2008). Debu juga 

dapat menyebabkan kerusakan paru dan fibrosis. Bila alveoli mengeras 

akibatnya mengurangi elastisitas dalam menampung volume udara sehingga 

kemampuan mengikat oksigen akan menurun (Kemenkes, 2007). 

Semakin lama seseorang dalam bekerja maka semakin banyak pula 

terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut. Gangguan 

fungsi paru akibat paparan pencemaran partikel debu dapat berupa restriksi, 

obstruksi atau keduanya. Gejala-gejala antara lain batuk kering, sesak nafas, 

kelelahan, banyak dahak dan lain-lain. Pemaparan debu mineral diketahui 

dapat menimbulkan perubahan khas dalam mekanik pernafasan dan volume 

paru dengan pola restriksi (Doig, 1999). 

Menurut Budiyono (2001), pada tingkat konsentrasi tertentu zat-zat 

pencemaran udara dapat berakibat langsung terhadap kesehatan manusia, baik 

secara mendadak atau akut, menahun atau kronis/sub-klinis dan dengan 

gejala-gejala yang samar dimulai dari iritasi saluran pernafasan, iritasi mata, 

dan alergi kulit sampai pada timbulnya kanker paru. Standar konsentrasi 

pencemaran udara sendiri seperti yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan kategori dan rentang indeks standar pencemaran udara 

dengan ketentuan waktu sebagai berikut : 
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Tabel 1. Kategori dan Rentang Indeks Standar Pencemaran Udara 

No Kategori 
Rentang  Indeks Standar 

Pencemaran Udara 
Warna 

1 Baik 0 – 50 Hijau 

2 Sedang 51 – 100 Biru 

3 Tidak Sehat 101 – 199 Kuning 

4 Sangat Tidak Sehat 200 – 299 Merah 

5 Berbahaya 300 – 500 Hitam 

 

Tabel 1 menunjukkan standar pencemaran udara yang ditetapkan Badan 

Lingkungan Hidup. Di Surakarta sendiri sekarang ini tingkat pencemaran 

udara seperti yang dilansir Badan Lingkungan Hidup kota Surakarta belum 

terpasang. 

Berdasarkan survey pendahuluan pada tukang becak di Kota Surakarta 

di area lampu lalu lintas Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 

didapatkan bahwa rata-rata tukang becak dari usia 35-65 dan lama dan rata-

rata 20 tahun. Dalam satu harinya tukang becak itu sendiri bekerja kira-kira 12 

sampai 14 jam. Rencana penelitian akan dilakukan pada bulan Juli  sampai 

September. Adapun sebagian besar mereka mengeluhkan sesak nafas, batuk 

yang cukup lama, akan tetapi mereka tidak mau memakai masker dengan 

alasan susah bernafas. Dengan latar belakang yang telah disebutkan di atas, 

peniliti mengambil judul “HUBUNGAN ANTARA KADAR PARTUCULATE 

MATTER–10 (PM10) DENGAN FUNGSI PARU PADA TUKANG BECAK 

DI AREA KAMPUS 1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara kadar Particulate Matter-10 (PM10) 

terhadap fungsi paru pada tukang becak di Area Kampus 1 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

E. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan pencemaran udara terhadap fungsi saluran 

pernafasan pada tukang becak di Area Kampus 1 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

F. Tujuan Khusus 

i. Mendeskripsikan kondisi fungsi saluran pernafasan khususnya pada 

pekerja tukang becak Area Kampus 1 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

j. Mendeskripsikan kualitas udara luar ruangan di Area Kampus 1 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

k. Menganalisis hubungan antara kadar particulate matter-10 (PM10) 

dengan fungsi paru pada tukang becak di Area Kampus 1 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan 

sebagai pembuktian bahwa teori polusi udara dapat mempengaruhi fungsi paru 
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dan menyebabkan gangguan pernafasan pada pekerja yang diakibatkan oleh 

debu. 

1. Bagi Pendidikan 

Memberikan sumbangan ilmu kepada tukang becak Area Kampus 1 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan mengedukasi mereka 

mengenai pentingnya penggunaan masker untuk menghindari terpapar dari 

polusi udara. 

2. Bagi Pekerja 

Lebih waspada adanya polusi udara di Area Kampus 1 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan sebagai 

pembuktian bahwa teori polusi udara dapat mempengaruhi fungsi paru 

atau masker dapat mengurangi gangguan pernafasan pada pekerja yang 

diakibatkan oleh debu. 




