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ABSTRAK 

 
Sari Rahayu, G0005176, 2009. Perbedaan Persentase Arus Puncak Ekspirasi (APE) 
akibat Polusi Udara pada Pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan 
Surakarta, Skripsi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Polusi udara akan menimbulkan perubahan pada saluran pernapasan berupa hiperplasi 
kelenjar mukus, penebalan mukosa, spasme otot saluran pernapasan dan produksi mukus 
yang berlebihan sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi paru. Fungsi paru akan 
terganggu sebelum terjadi penyakit paru yang nyata, misalnya bronkitis kronik, 
emfisema, dan lain-lain. Salah satu cara praktis untuk menilai faal paru adalah dengan 
menggunakan ”Peak Flow Meter ” (PFM) untuk mengukur arus puncak ekspirasi (APE) 
yang dapat memberikan peringatan dini adanya penurunan fungsi paru. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui nilai APE pada pedagang di Terminal Tirtonadi dan di 
Proliman Balapan Surakarta dan membandingkannya. 
 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian observasional analitik dengan 
menggunakan cross sectional. Subjek penelitian adalah pedagang di Terminal Tirtonadi 
dan di Proliman Balapan Surakarta. Jumlah anggota sampel yang diteliti masing-masing 
sebesar 30 sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis statistik inferensial menggunakan uji t.  
 
Hasil uji statistik dengan uji t didapatkan nilai p=0,781 (p>0,05), yang berarti tidak 
terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara persentase APE pedagang di 
terminal tirtonadi dan di proliman Balapan Surakarta. 
 
Berdasarkan besarnya nilai Rasio Prevalensi (RP) yaitu 1,1875, dapat disimpulkan bahwa 
pemaparan polusi udara (NO2 dan SO2) memberikan risiko untuk terjadinya obstruksi 
saluran napas. 
 
Kata kunci : Polusi Udara – APE  
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ABSTRACT 
 

Sari Rahayu, G0005176, 2009. Difference Peak Expiration Flow (PEF) Percentage of 
Air Pollution Effect of Merchant at Tirtonadi Terminal and Proliman Balapan Surakarta, 
Script, Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Air Pollution will generate the change of bronchi in the form of mucus gland hyperplasia, 
thick of mucosa, muscle bronchi spasm and produce the abundant mucus so that generate 
the trouble of lung function. Lung function will be annoyed before happened the real lung 
disease, for example chronic bronchitis, emphysema, and others. One of way practical to 
assess the pulmonary function by using Peak Flow Meter (PFM) to measure the Peak 
Expiration Flow (PEF) which can give the forewarning of degradation pulmonary 
function. The purpose of this research was to know PEF value of merchant at Tirtonadi 
Terminal and Proliman Balapan Surakarta and compare it. 
 
The method of this research is analytic observational by using cross sectional. The 
subject are merchant in Tirtonadi Terminal and Proliman Balapan Surakarta with each of 
30 samples. The technique sampling is purposive sampling. The result data is analyzed 
with t test. 
 
The result with t test got value p=0,781 (p>0,05), that’s mean was no differ statistically 
significantly between the two groups. 
 
Based on Prevalency Ratio (PR) value that is 1,1875, we can conclude that air pollution 
(NO2 SO2) giving risk to happening of airway obstruction. 
 
Keyword : Air Pollution – PEF  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Belakangan ini topik polusi udara menjadi bahan kajian para ahli dari 

berbagai belahan dunia. Hari Kesehatan Sedunia yang bertema kesehatan dan 

lingkungan hidup juga menyoroti masalah polusi udara ini. Sumber polusi udara 

banyak sekali ditemui, mulai dari industri besar dan kecil, kendaraan bermotor 

sampai pada alat-alat rumah tangga (Aditama, 1993). 

Polusi udara sendiri dapat terjadi di dalam dan di luar ruangan (indoor dan 

outdoor). Jenis polutan utama pada polusi udara luar yaitu karbon dioksida (CO 

dan CO2), sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), volatile organic 

compounds (VOC) seperti hidrokarbon, particulate matter (PM) dan ozon 

(Pohan et al., 2003). 

Polusi udara akan menimbulkan perubahan pada saluran pernapasan 

berupa hiperplasi kelenjar mukus, penebalan mukosa, spasme otot saluran 

pernapasan dan produksi mukus yang berlebihan sehingga menimbulkan 

gangguan pada fungsi paru. Fungsi paru akan terganggu sebelum terjadi 

penyakit paru yang nyata, misalnya bronkitis kronik, emfisema, dan lain-lain 

(Amin, 1995). 

Menurut hasil pemantauan dan uji kualitas udara ambien yang dilakukan 

oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2007, dari 16 tempat yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

12 

12 

diuji, nilai rata-rata kadar NO2 adalah 0,472µg/m3
 dan SO2 47,143 µg/m3. 

Terminal Tirtonadi (Jl.A.Yani, Gilingan) memiliki kadar NO2 dan SO2 di bawah 

rata-rata, yaitu 0,227 µg/m3 dan 38,770 µg/m3. Sedangkan di Proliman Balapan 

(Jl.S.Parman) memiliki kadar NO2 dan SO2 di atas nilai rata-rata, yaitu 1,162 

µg/m3 dan 67,281 µg/m3. 

Parikel-partikel debu yang mengendap pada mucociliary akan 

menstimulasi suatu aliran mukus. Bila produksi mukus berlebihan, dan tidak 

dikeluarkan, akan terjadi akumulasi mukus pada saluran napas sehingga dapat 

meningkatkan resistensi aliran udara /obstruktif (Calayton dan Clayton, 1991). 

Salah satu cara praktis untuk menilai faal paru adalah dengan 

menggunakan ”Peak Flow Meter ” (PFM) untuk mengukur arus puncak 

ekspirasi (APE) yang dapat memberikan peringatan dini adanya penurunan 

fungsi paru (Siregar, 2008). 

Dengan latar belakang inilah peneliti ingin membuktikan adanya 

perbedaan nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE) pada pedagang di Terminal 

Tirtonadi dan di Proliman Balapan Surakarta. 

B.  Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan persentase Arus Puncak Ekspirasi (APE) pada 

pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Membandingkan nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE) di daerah yang 

memiliki kadar NO2 dan SO2 di atas rata-rata dengan yang di bawah rata-

rata kota solo. 

2.  Tujuan Khusus 

Mengetahui nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE) pada pedagang di 

Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan Surakarta. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yaitu 

membuktikan adanya perbedaan nilai Arus Puncak Ekspirasi (APE) 

pada pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan 

Surakarta. 

b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam 

bidang peneliatian. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat luas 

mengenai bahaya polusi udara 

b. Sebagai bahan pertimbangan upaya promotif dan preventif untuk 

menjaga kesehatan tubuh dari polusi udara lingkungan kerja 
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c. Menjadi acuan dengan penelitian selanjutnya di masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Faal Paru 

Pernapasan mencakup dua proses : pernapasan eksterna, absorpsi O2 

dan pembuangan CO2 dari badan secara keseluruhan, serta pernapasan 

interna, penggunaan O2 dan produksi CO2 oleh sel dan pertukaran gas antara 

sel dan medium cairannya. 

Sistem pernapasan dibentuk oleh organ penukar gas (paru-paru) dan 

pompa yang memventilasikan paru. Pompa ini terdiri dari dinding dada, otot 

pernapasan yang meningkatkan dan menurunkan ukuran cavitas thoracis, 

pusat di dalam otak yang mengendalikan otot, serta jaras dan saraf yang 

menghubungkan otak ke otot. Saat istirahat, manusia normal bernapas 12-15 

kali semenit. Lima ratus milimeter udara ini bercampur dengan gas di dalam 

alveoli dan dengan difusi sederhana, O2 memasuki daerah di dalam kapiler 

paru, sementara CO2 memasuki alveoli. Dalam cara ini, 250 ml O2 

memasuki badan per menit dan 200 ml CO2 diekskresikan. 

(Ganong, 1992) 

Fungsi paru utama untuk respirasi yaitu pengambilan oksigen dari luar 

masuk ke dalam saluran nafas dan diteruskan kedalam darah. Oksigen 

digunakan untuk proses metabolisme. Karbon dioksida yang terbentuk pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

6 

6 

proses tersebut dikeluarkan dari dalam darah ke udara luar. Proses respirasi 

dibagi atas tiga tahap utama yaitu ventilasi, difusi dan perfusi (Antaruddin, 

2003). Ketiga komponen itu (ventilasi, difusi dan perfusi) selalu bersama, 

bila ada gangguan pada salah satu atau lebih dari komponen tersebut, maka 

akan terjadi gangguan pertukaran gas (Widyawati, 2004) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi faal paru terdiri dari dua hal yaitu 

faktor host yang meliputi genetik, hiperaktivitas bronkus, umur, jenis 

kelamin, ras, dan tinggi badan, serta faktor lingkungan yang meliputi asap 

tembakau, occupatiohal dusts and chemichals, polusi udara, infeksi, dan 

penyakit saluran napas, dan status ekonomi sosial (Maranatha,2004). 

2.  Pencemaran Udara 

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, 

kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan 

kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan 

kenyamanan, atau merusak properti. 

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami 

maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi 

suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat 

alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat 

langsung dan lokal, regional, maupun global. 

Pencemar udara dibedakan menjadi pencemar primer dan pencemar 

sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan 
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langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah 

contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari 

pembakaran. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk 

dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon 

dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara 

sekunder. 

(Wikipedia, 2008) 

Didaerah perkotaan yang ramai, gas pencemar berasal dari asap 

kendaraan, gas buangan pabrik, pembangkit tenaga listrik, asap rokok dan 

sebagainya yang erat hubungannya dengan aktivitas kehidupan manusia. 

Ada banyak jenis pencemar udara, tetapi yang penting ada 5 jenis 

yaitu: 

a. Ozone (O3)  

b. Oksida karbon (CO, CO2)  

c. Oksida belerang (SO2, SO3)  

d. Oksida nitrogen (NO, NO2, N2O)  

e. Partikel ( debu, asam, timbal, pestisida dsb.)  

(Darmono, 2008). 

Polusi udara berasal dari berbagai sumber, dengan hasil pembakaran 

bahan bakar fosil merupakan sumber utama. Contoh sederhana adalah 

pembakaran mesin diesel yang dapat menghasilkan partikulat (PM), 

nitrogen oksida, dan precursor ozon yang semuanya merupakan polutan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

8 

8 

berbahaya.  Polutan yang ada diudara dapat berupa gas (misal SO2, NOx, 

CO, Volatile Organic Compounds) ataupun partikulat.  Polutan berupa 

partikulat tersuspensi, disebut juga PM (Particulate Matter) merupakan 

salah satu komponen penting terkait dengan pengaruhnya terhadap 

kesehatan. PM dapat diklasifikasikan menjadi 3; yaitu coarse PM (PM kasar 

atau PM2,5-10) berukuran 2,5-10 ƒÊm, bersumber dari abrasi tanah, debu 

jalan (debu dari ban atau kampas rem), ataupun akibat agregasi partikel sisa 

pembakaran. Partikel seukuran ini dapat masuk dan terdeposit di saluran 

pernapasan utama pada paru (trakheobronkial); sedangkan fine PM (<2,5 

ƒÊm) dan ultrafine (<0,1 ƒÊm) berasal dari pembakaran bahan bakar fosil 

dan dapat dengan mudah terdeposit dalam unit terkecil saluran napas 

(alveoli) bahkan dapat masuk ke sirkulasi darah sistemik. Klasifikasi 

berdasar ukuran ini juga terkait dengan akibat buruk partikel tersebut 

terhadap kesehatan (Zaini, 2008). 

Sebenarnya banyak polutan udara yang perlu diwaspadai, tetapi 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan beberapa jenis polutan 

yang dianggap serius. Polutan udara yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia, hewan, serta mudah merusak harta benda adalah partikulat yang 

mengandung partikel (asap dan jelaga), hidrokarbon, sulfur dioksida, dan 

nitrogen oksida. Kesemuanya diemisikan oleh kendaraan bermotor. 

WHO memperkirakan bahwa 70 persen penduduk kota di dunia 

pernah menghirup udara kotor akibat emisi kendaraan bermotor, sedangkan 
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10 persen sisanya menghirup udara yang bersifat "marjinal". Akibatnya fatal 

bagi bayi dan anak-anak. Orang dewasa yang berisiko tinggi, misalnya 

wanita hamil, usia lanjut, serta orang yang telah memiliki riwayat penyakit 

paru dan saluran pernapasan menahun. Celakanya, para penderita maupun 

keluarganya tidak menyadari bahwa berbagai akibat negatif tersebut berasal 

dari polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor yang semakin 

memprihatinkan. 

(Anies, 2004). 

Pencemaran atau polusi udara akibat asap yang dikeluarkan dari 

knalpot kendaraan bermotor sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. 

Dalam asap kendaraan bermotor terkandung zat-zat kimia yang dapat 

menggangu kesimbangan metabolisme dalam tubuh manusia antara lain, 

karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx) dan timbal (Pb). 

3.  Dampak Polusi Udara Terhadap Kesehatan 

Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA (infeksi 

saluran pernapasan akut), termasuk di antaranya, asma, bronkitis, dan 

gangguan pernapasan lainnya. Beberapa zat pencemar dikategorikan sebagai 

toksik dan karsinogenik. 

Studi ADB memperkirakan dampak pencemaran udara di Jakarta yang 

berkaitan dengan kematian prematur, perawatan rumah sakit, berkurangnya 

hari kerja efektif, dan ISPA pada tahun 1998 senilai dengan 1,8 trilyun 

rupiah dan akan meningkat menjadi 4,3 trilyun rupiah di tahun 2015. 
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(Wikipedia, 2008) 

Efek yang ditimbulkan oleh polutan tergantung dari besarnya pajanan 

(terkait dosis/kadarnya di udara dan lama/waktu pajanan) dan juga faktor 

kerentanan host (individu) yang bersangkutan (misal: efek buruk lebih 

mudah terjadi pada anak, individu pengidap penyakit jantung-pembuluh 

darah dan pernapasan, serta penderita diabetes melitus).  Pajanan polutan 

udara dapat mengenai bagian tubuh manapun, dan tidak terbatas pada 

inhalasi ke saluran pernapasan saja. Sebagai contoh, pengaruh polutan udara 

juga dapat menimbulkan iritasi pada kulit dan mata. Namun demikian, 

sebagian besar penelitian polusi udara terfokus pada efek akibat 

inhalasi/terhirup melalui saluran pernapasan mengingat saluran napas 

merupakan pintu utama masuknya polutan udara kedalam tubuh. Selain 

faktor zat aktif yang dibawa oleh polutan tersebut, ukuran polutan juga 

menentukan lokasi anatomis terjadinya deposit polutan dan juga efeknya 

terhadap jaringan sekitar. Fine PM (<1 ƒÊm) dapat dengan mudah terserap 

masuk ke pembuluh darah sistemik. 

Berikut ini beberapa mekanisme biologis bagaimana polutan udara 

mencetuskan gejala penyakit: 

a. Timbulnya reaksi radang/inflamasi pada paru, misalnya akibat PM 

atau ozon.  

b. Terbentuknya radikal bebas/stres oksidatif, misalnya 

PAH(polyaromatic hydrocarbons).  
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c. Modifikasi ikatan kovalen terhadap protein penting intraselular 

seperti enzim-enzim yang bekerja dalam tubuh.  

d. Komponen biologis yang menginduksi inflamasi/peradangan dan 

gangguan system imunitas tubuh, misalnya golongan glukan dan 

endotoksin.  

e. Stimulasi sistem saraf otonom dan nosioreseptor yang mengatur 

kerja jantung dan saluran napas.  

f. Efek adjuvant  (tidak secara langsung mengaktifkan sistem imun) 

terhadap sistem  imunitas tubuh, misalnya logam golongan transisi 

dan DEP/diesel exhaust particulate.  

g. Efek procoagulant yang dapat menggangu sirkulasi darah dan 

memudahkan penyebaran polutan ke seluruh tubuh, misalnya 

ultrafine PM.  

h. Menurunkan sistem pertahanan tubuh normal (misal: dengan 

menekan fungsi alveolar makrofag pada paru).  

Menurut WHO dan ATS (American Thoracic Society) 2005, Pengaruh 

polusi udara terhadap kesehatan di bagi 2, yaitu: 

a.  Pajanan jangka pendek  

1) Perawatan di rumah sakit, kunjungan ke Unit Gawat Darurat 

atau kunjungan rutin dokter, akibat penyakit yang terkait 

dengan respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular. 

2) Berkurangnya aktivitas harian akibat sakit 
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3) Jumlah absensi (pekerjaan ataupun sekolah) 

4) Gejala akut (batuk, sesak, infeksi saluran pernapasan) 

5) Perubahan fisiologis (seperti fungsi paru dan tekanan darah) 

b.  Pajanan jangka panjang 

1) Kematian akibat penyakit respirasi/pernapasan dan 

kardiovaskular 

2) Meningkatnya Insiden dan prevalensi penyakit paru kronik 

(asma, penyakit paru osbtruktif kronis) 

3) Gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin   

4) Kanker  

(Zaini, 2008) 

4.  Efek Gas Buang Kendaraan Bermotor Terhadap Paru 

Di Indonesia, kendaraan bermotor merupakan sumber utama polusi 

udara di perkotaan. Menurut World Bank, dalam kurun waktu 6 tahun sejak 

1995 hingga 2001 terdapat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di 

Indonesia sebesar hampir 100%. Sebagian besar kendaraan bermotor itu 

menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang 

kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas 

kurang baik, misal: kadar timbal/Pb yang tinggi (Zaini, 2008). 

Gas buang kendaraan bermotor terdiri dari berbagai gas seperti karbon 

monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), nitrogen Oksida (NOx), nitrogen 

dioksida (NO2), ozon (O3), sulfur dioksida (SO2) dan partikulat seperti 
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hidrokarbon, plumbum dioksida dan senyawa organik lain. Zat yang paling 

banyak pengaruhnya terhadap saluran pernapasan dan paru adalah sulfur 

dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Ketiga zat tadi dapat menurunkan 

faal paru. 

a. Sulfur dioksida (SO2) 

Kadar SO2 dalam gas buang tergantung dari jenis bahan 

bakar yang digunakan, sulfur dioksida yang berasal dari solar lima 

kali lebih banyak dibandingkan dengan SO2 yang terjadi pada 

pemakaian bahan bakar bensin. SO2 lebih larut dalam air 

dibandingkan dengan nitrogen dioksida. Sebagian SO2 akan 

tertahan di saluran napas atas, karena bereaksi dengan air yang 

terdapat di lapisan mukosa. Pada penderita asma, paparan SO2 

sebesar 0,4 ppm selama waktu kurang dari 1 jam dapat 

menimblkan bronkospasme. Lavase bronkus dari orang normal 

yang dipapari dengan SO2 0,4 ppm selama 20 menit menunjukkan 

reaksi inflamasi dan ditemukan peningkatan konsentrasi antibodi. 

b. Nitrogen dioksida (NO2)  

Nitrogen dioksida terbentuk dari pembakaran minyak yang 

tidak sempurna pada temperatur yang tinggi. Nilai ambang batas 

NO2 adalah sebesar 0,05 ppm/jam. Dampak paparan NO2 lebih 

bersifat kronik. Pada orang normal paparan NO2 1,5 ppm selama 2 

jam tidak menunjukkan penurunan faal paru yang bermakna. 
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Tetapi paparan melebihi 1,5–2 ppm menyebabkan peningkatan 

tahanan ekspirasi dan inspirasi. Paparan NO2 sebesar 0,1 ppm 

selama waktu 1 jam meningkatkan hipereaktivitas bronkus yang 

diukur dengan inhalasi metakolin serta meningkatkan obstruksi 

saluran napas. 

Kejadian infeksi saluran napas meningkat pada orang yang 

terpapar dengan nitrogen dioksida. Hal itu disebabkan oleh karena 

terjadi kerusakan silia, gangguan sekresi mukus dan fungsi 

makrofag alveolar serta gangguan imunitas humoral.  

Pada penderita PPOK paparan NO2 sebesar 0,3 ppm 

menimbulkan obstruksi saluran napas, sedangkan pada orang 

normal tidak menimbulkan gangguan yang berarti. 

c. Ozon (O3) 

Ozon terbentuk terutama akibat reaksi fotokimia antara 

nitrogen oksida dan bahan organik. Pada gas buang kendaraan 

bermotor terdapat zat organik dan nitrogen oksida. Nilai ambang 

batas ozon adalah 0.08 ppm/jam. Ozon mempunyai efek toksik 

berupa gangguan biokimia dan perubahan morfologi saluran napas.  

Paparan terhadap ozon akan meningkatkan hipereaktivitas 

bronkus baik pada penderita asma maupun orang sehat. Pemaparan 

ozon dengan kadar 0.13 ppm selama 1–2 jam pada orang sehat 

menyebabkan penurunan volume ekspirasi paksa detik pertama 
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(VEP I), diikuti dengan gejala batuk, sesak napas dan bising 

mengi. Paparan terhadap ozon dapat menimbulkan kerusakan 

jaringan paru berupa hiperplasi sel epitel alveolar serta gangguan 

pada bronkus terminalis. 

Setelah paparan terhadap ozon dengan kadar 0,4 ppm 

selama 2 jam, cairan lavase bronkus menunjukkan peningkatan 

jumlah lekosit polimorfonuklear serta makrofag alveolar.  

d. Partikulat 

Partikulat adalah zat dengan diameter kurang dari 10 u, 

dapat berupa uap, cairan, asap maupun padat. Efek partikulat 

terhadap saluran napas tergantung dari besar partikelnya. Partikel 

dengan diameter lebih besar dari 10 u sebagian besar mengendap 

di saluran napas bagian atas, diameter antara 3–10 u mengendap di 

percabangan bronkus dan bronkiolus, diameter0,1–3 u akan 

sampai ke alveolus. Purtikel dengan diameter kurang dari 0,1 u 

akan keluar masuk ke dalam paru tanpa diendapkan, disebut 

sebagai partikel atau debu respirable.  

Pada umumnya efek partikulat hampir sama dengan efek 

yang disebabkan oleh sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, 

karena zat ini dalam saluran napas bereaksi dengan uap air 

membentuk partikel H2SO4 dan HNO3. Partikulat bersama 

polutan lain seperti ozon dan sulfurdioksida akan menimbulkan 
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penurunan faal paru, sedangkan partikulat saja tidak menimbulkan 

gangguan faal paru pada orang normal. Gangguan faal paru yang 

terjadi adalah penurunan VEP I dan rasio VEP 2/KVP, yaitu 

gangguan obstruksi saluran napas. 

e. Karbon monoksida (CO) 

Karbon monoksida adalah hasil pembakaran tidak 

sempurna bahan-bahan mengandung karbon. Gas ini terbentuk 

pada setiap pembakaran dan penyebab kematian penting pada 

kebakaran gedung-gedung dan ledakan di tambang-tambang. 

Karbon monoksida berikatan kuat dengan Hb sehingga 

mengurangi kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen. 

Ikatan CO dengan Hb 200 kali lebih kuat daripada ikatan Hb 

dengan O2. Peningkatan karboksi hemoglobin dalam darah 

menyebabkan terjadi pergeseran kurve disosiasi oksigen ke kiri. 

Hipoksia jaringan dapat menyebabkan kerusakan setiap organ 

yang telah mengalami gangguan vaskuler. Kematian atau cacat 

permanen terjadi oleh karena infark miokard atau infark otak. 

(Yunus, 1998) 

5.  Arus Puncak Ekspirasi 

Arus Puncak Ekspirasi (APE) adalah suatu hembusan ekspirasi 

terbesar yang didapat dengan melakukan tiupan atau manuver maksimal 

paksa setelah melakukan inspirasi maksimal. Pemeriksaan Arus Puncak 
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Ekspirasi (APE) yaitu pengukuran jumlah aliran udara maksimal yang dapat 

dicapai saat ekspirasi paksa dalam waktu tertentu yang dilakukan dengan 

menggunakan Peak Expiratory flowmeter atau spirometer. Variasi 

persentase APE sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, ras, tinggi 

badan, dan merokok. Angka normal APE pada pria dewasa adalah 500-700 

L/menit dan pada wanita dewasa 380-500 L/menit (Jain et al,1998). 

Menurut Menaldi (2001) indikasi pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi 

(APE) adalah sebagai berikut: 

a. menegakkan diagnosis asma termasuk asma kerja dan pengukuran 

harus dilakukan secara serial, pagi dan sore setiap hari selama dua 

minggu 

b. pasien asma dan PPOK dalam keadaan stabil untuk mendapatkan 

nilai dasar  

c. evaluasi pengobatan pada pasien asma akut, PPOK, dan Sindroma 

Obstruksi Pasca Tuberkulosis (SOPT) yang mengalami eksaserbasi 

akut, sesudah pemberian obat bronkodilator 

d. mendapatkan variasi harian arus udara pada sluran napas pasien 

asma dan nilai terbaik dengan cara pemeriksaan APE serial pagi 

dan sore hari setiap hari selama 2-3 minggu 

e. monitor faal paru 

Pemeriksaan APE dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan 

alat mini peak flowmeter (Alsagaff, 1993), bentuknya sederhana, mudah 
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dibawa dan mudah pula cara pemeriksaannya. Di sini APE akan mewakili 

pemeriksaan yang paling sederhana tetapi cukup banyak kegunaannya 

(Pradjnaparamita, 1997). APE menggambarkan keadaan saluran pernapasan. 

APE yang menurun menunjukkan adanya obstruksi pada aliran udara di 

saluran pernapasan. 

Ada 3 macam persentase APE, yaitu : 

a. APE sesaat. Nilai ini didapatkan dari nilai tiupan pada waktu yang 

tidak tertentu dan dapat kapan saja. Persentase APE ini berguna 

untuk : 

1) Mengetahui adanya obstruksi pada saat itu 

2) Mengetahui derajat obstruksi bila telah diketahui nilai standar 

normalnya 

b. APE tertinggi. Nilai ini didapatkan dari hasil tiupan APE tertinggi 

setelah melakukan evaluasi tiupan sehari 2 kali, pagi dan sore hari 

pukul 06.00 dan 20.00 selama 2 minggu pada keadaaan asma 

stabil. Persentase APE tertinggi digunakan sebagai standar 

persentase APE seseorang. 

c. APE variasi harian. Nilai ini didapatkan dari hasil tiupan APE 

selama 2 minggu. Variasi harian berguna untuk mengetahui nilai 

tertinggi standar normal seseorang. 

(Pradjnaparamita, 1997) 
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Interpretasi tindakan pemeriksaan APE : 

a. menurut Menaldi (2001) : 

1) Obstruksi : <80% dari nilai prediksi atau pada orang dewasa 

jika didapatkan persentase APE <200 L/menit. 

2) Obstruksi akut : <80% dari nilai terbaik. 

3) APE variasi harian = 

Jika didapat nilai >15%, maka dianggap obstruksi saluran 

napas yang ada belum terkontrol. 

b. menurut Alsagaff et al. (1993) : 

1) Untuk menilai seseorang normal atau tidak adalah dengan cara 

membandingkan nilai faal paru subjek dengan nilai prediksi 

(nilai normal) yang diperoleh tim IPP (Indonesian Pneumobile 

Project) 1992. 

2) Besarnya perbedaan ditentukan berdasarkan rekomendasi ATS 

(American Thorachic Society) yaitu 1,64 SEE (673 ml). 

Perbedaan yang lebih besar dari 1,64 SEE (Standars Error 

Equation) dianggap abnormal. 

3) Untuk melihat nilai normal yang diperoleh tim IPP 1992 dapat 

dilihat pada tabel nilai normal yang diperoleh tim IPP 1992. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi nilai Arus Puncak Ekspirasi 

(APE): 

a. Faktor Host 

Nilai tertinggi – nilai terendah x 100% 
Nilai tertinggi 
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1) Umur 

Faal paru sejak masa kanak-kanak akan bertambah atau 

meningkat volumenya dan mencapai maksimal pada umur 19-

21 tahun, setelah itu nilai faal paru terus menurun sesuai 

bertambahnya umur (Yunus, 2003), karena dengan 

meningkatnya umur seseorang maka kerentanan terhadap 

penyakit akan bertambah, khususnya gangguan saluran 

pernapasan pada tenaga kerja (Yunus, 1997). 

2) Jenis Kelamin 

Sesudah usia pubertas anak laki – laki menunjukkan 

kapasitas faal paru yang lebih besar dari pada perempuan. 

Kapasitas vital rata – rata pria dewasa muda lebih kurang 4,6 

liter dan perempuan muda kurang lebih 3,1 liter, meskipun 

nilai – nilai ini jauh lebih besar pada beberapa orang dengan 

berat badan yang sama pada orang lain (Antaruddin, 2003). 

3) Ras 

Pada orang kulit hitam, hasil faal parunya harus dikoreksi 

dengan 0,85, dimana sebagai referensinya adalah orang kulit 

putih. Salah satu alasannya adalah bahwa ukuran thoraks kulit 

hitam lebih kecil daripada orang kulit putih. Indonesia yang 

terdiri dari banyak suku bangsa belum ada data-data 

antropologis yang dapat menerangkan adanya perbedaan 
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anatomis rongga dada dan tentunya juga mempengaruhi faal 

parunya. 

4) Tinggi Badan 

Tinggi badan mempunyai korelasi positif dengan APE, 

artinya, bertambah tinggi seseorang, APE akan bertambah 

besar (Alsagaff et al, 1993). 

b. Faktor lingkungan 

1) Kebiasaan merokok 

Merokok faktor utama yang dapat mempercepat 

penurunan faal paru. Walaupun demikian hanya sebagian kecil 

dari perokok akan bermanifestasi klinis menjadi penyakit paru 

obstruksi dan hanya sebahagian kecil akan yang berkembang 

menjadi kerusakan fungsi paru yang berat. Merokok dapat 

menyebabkan perubahan struktur jalan nafas maupun parenkim 

paru. Perubahan struktur jalan nafas besar berupa hipertrofi dan 

hiperplasia kelenjar mukus (Antaruddin, 2003). 

2) Pemakaian alat pelindung diri 

Alat pelindung diri seperti masker, tidak secara sempurna 

melindungi tubuh dari potensi bahaya, tetapi dapat mengurangi 

tingkat keparahan yang mungkin terjadi (Habsari, 2003). 

3) Polusi udara 
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Polusi udara dapat menimbulkan berbagai penyakit dan 

gangguan fungsi tubuh, termasuk gangguan faal paru (Yunus, 

1998). 

4) Infeksi saluran pernapasan 

Riwayat infeksi saluran napas berat waktu anak-anak 

menyebabkan penurunan faal paru dan keluhan respirasi waktu 

dewasa (Maranatha, 2004). 

5) Nutrisi 

Salah satu akibat kekurangan nutrisi/gizi dapat 

menurunkan sistem imunitas dan antibodi sehingga orang 

mudah terserang infeksi seperti pilek, batuk, diare, dan juga 

berkurangnya kemampuan tubuh untuk melakukan 

detoksifikasi terhadap benda asing yang masuk dalam tubuh 

(Almatsier, 2002). 
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B.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Ada perbedaan persentase Arus Puncak Ekspirasi (APE) pada pedagang di 

Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan Surakarta 

 

Saluran Napas 

Obstruksi Saluran pernapasan/  

PPOK 

- Nutrisi 

- Imunitas 

- Faktor genetik 

Hipersekresi mucus 

Terhambatnya gerak silia 

 

Persentase APE  

Paparan polusi udara 
(SO2 dan NO2) 

Hipereaktivitas bronkus 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian observasional analitik 

dengan menggunakan cross sectional. 

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Terminal Tirtonadi (Jl. A. Yani, Gilingan) 

dan di Proliman Balapan (Jl. S. Parman) Surakarta pada bulan Februari 2009. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah pedagang di Terminal Tirtonadi dan di 

Proliman Balapan Surakarta.  

D. Besar Sampel 

Untuk menentukan besar sampel dapat menggunakan rumus ukuran 

sampel untuk beda proporsi dari dua populasi sebagai berikut: 

    Z2
1-α/2 [ p1(1-p1) + p2(1-p2) ] 

                d2 

n  = besar sampel 

Z2
1-α/2 = statistik Z (Z= 1,96 untuk α = 0,05) 

   d = delta, presisi absolut atau margin of error  yang diinginkan di 

kedua sisi proporsi 

p1 dan p2 = perkiraan proporsi pada populasi 1 dan populasi 2 

n= 
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n = 1,962 [ 0,5 (0,5) + 0,5 (0,5) ] / 0,052 

   = 768,3 

Jadi diperlukan sampel sebesar 769 subjek untuk masing-masing 

kelompok. Namun karena keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga maka penulis 

mengambil sampel sebesar 30 subjek untuk masing-masing kelompok. Menurut 

patokan umum atau rule of thumb, setiap penelitian yang dianalisis dengan 

analisis bivariat membutuhkan sampel minimal 30 sampel subjek penelitian 

(Murti, 2006). 

E. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik 

ini termasuk dalam non-probability sampling dimana pemilihan subjek 

berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang berkaitan dengan karakteristik 

populasi (Arief TQ, 2004). 

Kriteria sampel : 

1) Kriteria inklusi 

a) Wanita  

b) Usia 20-65 tahun 

c) Tinggi badan 150-167 

d) WNI keturunan asli Indonesia, ras/ suku jawa 

e) Telah bekerja di lokasi penelitian minimal 2 tahun dan dalam sehari 

minimal 6 jam 

f) Bersedia ikut penelitian dengan persetujuan tulisan 
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2) Kriteria eksklusi 

a) Tidak mampu menjalani uji faal paru adequat 

b) Riwayat pekerjaan yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan 

saluran pernapasan, misalnya lingkungan kerja berdebu 

c) Riwayat penyakit paru (TB paru, bronkiektasis) 

d) Merokok  

F. Rencana Penelitian     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas  : Polusi Udara 

2. Variabel terikat  : Arus Puncak Ekspirasi (APE) 

 

Populasi 

Sampel 

Pedagang di 
Terminal 
Tirtonadi 

Pedagang di 
Proliman 
Balapan 

Uji t 

Hasil 

Ukur persentase 
APE 

Ukur persentase 
APE 

Hasil 
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3. Variabel Luar : 

a.  Terkendali : umur, jenis kelamin, ras, tinggi badan, lama kerja, 

kebiasaan merokok 

b.  Tidak Terkendali : nutrisi, imunitas, faktor genetik 

H. Definisi Operasional Variabel 

1.Variabel Bebas : Polusi udara  

Polusi udara yang diukur adalah kadar NO2 dan kadar SO2 dalam 

mikrogram tiap m3 udara luar. Menurut hasil pemantauan dan uji 

kualitas udara ambien yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup 

Kota Surakarta tahun 2007, dari 16 tempat yang diuji, nilai rata-rata 

kadar NO2 adalah 0,472µg/m3
 dan SO2 47,143 µg/m3. Terminal 

Tirtonadi memiliki kadar NO2 dan SO2 di bawah rata-rata, yaitu 0,227 

µg/m3 dan 38,770 µg/m3. Sedangkan di Proliman Balapan memiliki 

kadar NO2 dan SO2 di atas nilai rata-rata, yaitu 1,162 µg/m3 dan 67,281 

µg/m3. 

 Skala pengukuran  :  Rasio 

2.Variabel Terikat  :  Arus Puncak Ekspirasi (APE) 

Arus Puncak Ekspirasi (APE) adalah aliran udara ekspirasi terbesar yang 

didapat melalui ekspirasi maksimum secara paksa setelah inspirasi 

maksimum terlebih dahulu. Pemeriksaan APE yang dilakukan 

merupakan pemeriksaan APE sesaat. Nilai APE < 80% dari nilai 

prediksi menunjukkan adanya obstruksi saluran napas. 
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  Alat ukur : Mini Wright Peak Flow Meter 

  Satuan  : liter/menit 

  Skala pengukuran  : Rasio 

3.Variabel Luar Terkendali 

a. Umur 

Umur adalah jumlah tahun yang dihitung sejak kelahiran sampai 

ulang tahun terakhir saat penelitian ini dilakukan. 

Alat Ukur : Kuesioner 

Satuan : tahun 

Skala Pengukuran : Rasio 

b. Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin adalah sifat keadaan laki-laki atau perempuan. 

Alat Ukur : Kuesioner 

Hasil : laki-laki atau perempuan 

Skala Pengukuran : Nominal 

c. Ras 

Ras adalah penggolongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik rumpun 

bangsa. 

Alat Ukur : Kuesioner 

Hasil : Indonesia asli atau bukan indonesia asli 

Skala Pengukuran : Nominal 
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d. Tinggi Badan 

Tinggi Badan mempunyai korelasi dengan APE. Artinya, bertambah 

tinggi seseorang, APE akan bertambah beasar. 

Alat Ukur : Alat Pengukur Tinggi Badan 

Satuan : cm 

Skala Pengukuran : Rasio 

e. Lama Kerja 

Lama Kerja adalah lama waktu sampel bekerja di tempat penelitian 

sampai saat penelitian dilaksanakan. 

Alat Ukur : Kuesioner 

Satuan : tahun 

Skala Pengukuran : Rasio 

f. Obat Pelega Napas 

Obat pelega napas atau bronkodilator terdiri atas golongan 

adrenergik, metilsantin, dan antikolinergik. Golongan adrenergik 

dapat menimbulkan efek bronkodilatasi dengan menstimulasi 

reseptor-β2 yang terdapat pada permukaan dinding sel otot polos 

saluran napas. Bronkodilator adrenergik yang mempunyai 

selektivitas terhadap β2-adrenoreseptor disebut sebagai agonis-β2. 

Berdasarkan lama kerja, agonis-β2 dapat dibedakan menjadi tiga 

kelompok. Kerja singkat mempunyai lama kerja 1,5-3 jam, lama 

kerja intermediate 3-6 jam, dan agonis- β2 kerja panjang mempunyai 
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lama kerja >12 jam. Derivat metilsantin yang terpenting adalah 

teofilin, kafein, dan teobromin. Waktu paruh teofilin sangat 

bervariasi untuk setiap individu, besarnya rata-rata 8,7 jam untuk 

dewasa yang tidak merokok, 5,5 jam pada yang merokok, dan 3,7 

jam pada anak-anak. Waktu paruh teofilin mempunyai kisaran 2-12 

jam. Golongan antikolinergik menghambat peningkatan tonus 

kolinergik yang terjadi selama refleks bronkokonstriksi. Obat ini 

digunakan sebagai bronkodilator, bila teofilin atau agonis- β2 

inhalasi tidak dapat mengatasi gejala asma disertai dengan bronkitis 

kronik atau batuk yang mengganggu. Aktivitas puncak dicapai 1-2 

jam sesudah inhalasi, lama kerja sekitar 3-5 jam (Yati, 1998). 

Alat Ukur : Kuesioner 

Skala Pengukuran : Nominal 

g. Kebiasaan Merokok 

Kebiasaan merokok adalah kebiasaan sampel merokok minimal satu 

batang rokok perhari sampai tahun terakhir penelitian dilakukan. 

Alat Ukur : Kuesioner 

Hasil : Merokok atau tidak merokok 

Skala Pengukuran : Nominal 

I. Instrumentasi penelitian 

1. Mini Wright Peak flowmeter  

2. Kapas dan alkohol 70% (sterilisasi) 
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3. Tabel Nilai normal APE untuk wanita Indonesia berdasarkan penelitian tim 

IPP 1992 

4. Kuesioner 

J. Prosedur Penelitian 

1. Sampel penelitian diminta untuk mengisi kuesioner 

2. Tinggi badan sampel penelitian diukur dengan berdiri tegak dan tanpa alas 

kaki 

3. Pemeriksaan APE 

4. Sebelumnya sampel penelitian dihindari untuk meminum obat-obatan 

bronkodilator kurang lebih selama 12 jam (Astowo, 1997). 

Prosedur tindakan pemeriksaan APE : 

a. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan dalam keadaan berdiri tegak 

b. Skala pengukuran pada alat harus dibuat nol 

c. Sampel penelitian diajarkan manuver meniup yang benar 

Sampel penelitian menghirup udara sebanyak mungkin dengan cepat 

kemudian letakkan alat pada mulut dan katupkan bibir disekeliling 

mouthpiece, udara dikeluarkan dengan tenaga maksimal (sangat cepat 

dan kuat) segera setelah bibir dikatupkan dan pastikan tidak ada 

kebocoran. Beri aba-aba yang keras dan jelas agar sampel penelitian 

dapat melaksanakan dengan baik. 
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d. Pemeriksaan dilakukan 3 kali dan diambil nilai yang tertinggi 

e. Nilai yang dianggap reproduksibel ialah jika perbedaan antara dua nilai 

yang didapat <10% 

5. Baca hasil pemeriksaan APE (persentase APE ukur) pada peak flowmeter 

(dalam L/menit) 

6. Berdasarkan umur dan tinggi badan sampel penelitian, dibaca nilai APE 

prediksi pada tabel nilai normal APE untuk pria Indonesia dan wanita 

Indonesia berdasarkan penelitian tim IPP 1992 

7. Persentase APE diukur terhadap APE prediksi 

Persentase APE =  nilai APE ukur (L/menit)___   x 100% 

       nilai APE prediksi (L/menit)  

K. Analisis Hasil 

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis dengan analisis 

statistik inferensial menggunakan uji t untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Data akan diolah dengan Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) 16.00 for windows. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 Penelitian tentang perbedaan persentase Arus Puncak Ekspirasi (APE) akibat 

polusi udara pada pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan Surakarta 

dilakukan pada bulan februari 2009. Berdasarkan hasil pemantauan dan uji kualitas 

udara ambien yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 

2007, Terminal Tirtonadi memiliki kadar NO2 dan SO2 lebih rendah dibandingkan 

dengan Proliman Balapan. Jumlah sampel keseluruhan pada penelitian ini adalah 60 

orang yang memenuhi kriteria penelitian, terdiri dari 30 orang dari Terminal 

Tirtonadi dan 30 orang dari Proliman Balapan. 

Tabel 1. Distribusi Sampel Berdasarkan Umur 

Terminal Tirtonadi Proliman Balapan Umur (tahun) 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

20-24 10 33,33 2 6,67 

25-29 3 10 5 16,67 

30-34 3 10 6 20 

35-40 6 20 6 20 

41-44 1 3,33 3 10 

45-50 6 20 4 13,33 

51-54 0 0 1 3,33 
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55-60 1 3,33 2 6,67 

61-65 0 0 1 3,33 

Jumlah 30 100 30 100 

 

 Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa umur sampel di lokasi Terminal Tirtonadi 

paling banyak adalah 20-24 tahun yaitu 10 orang, sedangkan di lokasi Proliman 

Balapan yang paling banyak adalah kelompok umur 30-34 tahun dan 35-40 tahun 

yaitu masing-masing sebanyak 6 orang. 

 Hasil uji statistik dengan independent t test didapatkan nilai p=0,051 (p>0,05), 

berarti terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara pedagang di Terminal 

Tirtonadi dan di Proliman Balapan Surakarta berdasarkan umur. 

Tabel 2. Distribusi Sampel Berdasarkan Tinggi Badan 

Terminal Tirtonadi Proliman Balapan Tinggi Badan 

(cm) Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

150-155 17 56,67 18 60 

156-161 10 33,33 12 40 

162-167 3 10 0 0 

Jumlah 30 100 30 100 
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 Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa sampel terbanyak adalah kelompok dengan 

tinggi badan 150-155 cm baik dari lokasi Terminal Tirtonadi maupun Proliman 

Balapan yaitu sebesar 17 orang (56,67%) dan 18 orang (60%).  

 Hasil uji statistik dengan independent t test didapatkan nilai p=0,825 (p>0,05), 

berarti terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara pedagang di Terminal 

Tirtonadi dan di Proliman Balapan Surakarta berdasarkan tinggi badan. 

Tabel 3. Distribusi Sampel Berdasarkan Lama Kerja 

Terminal Tirtonadi Proliman Balapan Lama Kerja 

(tahun) Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

2-5 20 66,67 13 43,33 

6-9 2 6,67 3 10 

10-14 3 10 8 26,67 

≥ 15 5 16,67 6 20 

Jumlah 30 100 30 100 

 

 Pada tabel 3 diketahui bahwa sampel di Terminal Tirtonadi dan di Proliman 

Balapan paling banyak telah bekerja selama 2-5 tahun yaitu sebanyak 20 orang 

(66,67%) dan 13 orang (43,33%). Dan yang paling sedikit telah bekerja selama 6-9 

tahun yaitu sebanyak 2 orang (6,67%) di Terminal Tirtonadi dan 3 orang (10%) di 

Proliman Balapan. 
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 Hasil uji statistik dengan independent t test didapatkan nilai p=0,160 (p>0,05), 

berarti terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara pedagang di Terminal 

Tirtonadi dan di Proliman Balapan Surakarta berdasarkan lama kerja. 

Tabel 4. Distribusi Sampel Berdasarkan Lama paparan dalam Sehari 

Terminal Tirtonadi Proliman Balapan Lama paparan 

(jam) Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

6-8 6 20 13 43,33 

9-11 7 23,33 16 53,33 

12-14 17 56,67 1 3,33 

Jumlah 30 100 30 100 

 

 Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa sampel di Terminal Tirtonadi paling banyak 

bekerja dalam 12-14 jam sehari yaitu sebanyak 17 orang (56,67%). Sedangkan di 

Proliman Balapan paling banyak adalah 9-11 jam sehari yaitu sebanyak 16 orang 

(53,33%). 

 Hasil uji statistik dengan independent t test didapatkan nilai p=0,000 (p<0,05), 

berarti terlihat adanya perbedaan yang signifikan pedagang di Terminal Tirtonadi dan 

di Proliman Balapan Surakarta berdasarkan lama paparan dalam sehari. 
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Tabel 5. Rata-rata persentasi APE di Terminal Tirtonadi dan Proliman Balapan  

Kelompok  x x ± SD 

Terminal Tirtonadi 72,8057 72,8057 ± 18,00877 

Proliman Balapan 71,4560 71,4560 ± 19,31976 

 

Dari uji normalitas dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap 

persentase APE pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan masing-

masing didapatkan nilai p=0,512 dan p=0,891. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi 

persentase APE pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan adalah 

normal. Dengan demikian analisis menggunakan uji t dapat dilaksanakan. 

Rata-rata persentase APE pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman 

Balapan adalah masing-masing sebesar 72,8057% dan 71,4560%. Hasil uji statistik 

dengan uji t didapatkan nilai p=0,781 (p>0,05), berarti tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna antara persentase APE pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman 

Balapan Surakarta. 

Tabel 6. Distribusi Sampel berdasarkan persentase APE 

Kelompok  < 80% ≥ 80% Jumlah 

Proliman Balapan 19 orang 11 orang 30 orang 

Terminal Tirtonadi  16 orang 14 orang 30 orang 

Jumlah 35 orang 25 orang 60 orang 
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 Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa sebagian besar sampel baik di Terminal 

Tirtonadi maupun di Proliman Balapan mempunyai persentase APE < 80%. Namun 

jumlah sampel yang mempunyai persentase APE < 80% di Proliman Balapan lebih 

banyak dari pada di Terminal Tirtonadi, yaitu sebesar 19 orang. 

 Analisis statistik dengan Chi Square Test didapatkan nilai p=0,600 (p>0,05), 

maka pada alpha 5% H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara lokasi pekerjaan dengan obstruksi saluran napas 

(nilai APE < 80% dari nilai prediksi).  

Untuk mengetahui risiko relatif pedagang di Proliman Balapan terhadap 

terjadinya obstruksi saluran napas (persentase APE < 80% dari nilai prediksi) maka 

dilakukan analisis deskriptif dengan Rasio Prevalensi (RP). Berikut perhitungan RP 

dengan mengacu pada tabel 6: 

RP = a / a+b : c / c+d 

 = 19 / 19+11 : 16 / 16+14 

 = 1,1875 

 Pada perhitungan diperoleh RP=1,1875 yang berarti bahwa pedagang di 

Proliman Balapan mempunyai risiko terhadap terjadinya obstruksi saluran napas. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengukuran kadar NO2 dan SO2 karena 

pengukuran kadar NO2 dan SO2 memerlukan alat dan tenaga khusus serta biaya yang 

cukup mahal. Maka data kadar NO2 dan SO2 diambil dari hasil uji kualitas udara 

ambien yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Surakarta tahun 2007. 

Diperkirakan kadar NO2 dan SO2 di kedua tempat tersebut tidak banyak perubahan 

atau selisih dari pengujian sebelumnya. Dan juga karena penyakit paru obstruksi 

terjadi secara kronis, maka hasil pengujian tersebut masih bisa digunakan walaupun 

selisih waktu satu tahun lebih.  

 Pedagang di Terminal Tirtonadi sebagai kelompok paparan rendah dengan 

kadar NO2 dan SO2 berada di bawah rata-rata kota solo yaitu 0,227 µg/m3 dan 38,770 

µg/m3. Sedangkan  pedagang di Proliman Balapan sebagai kelompok paparan tinggi 

dengan kadar NO2 dan SO2 berada di atas rata-rata kota solo yaitu 1,162 µg/m3 dan 

67,281 µg/m3. Dengan kadar rata-rata kota solo yaitu nilai rata-rata dari 16 tempat 

yang diuji, 0,472µg/m3 untuk kadar NO2 dan 47,143 µg/m3 untuk kadar SO2. 

 Selain dipengaruhi oleh adanya paparan polusi udara (NO2 dan SO2), penurunan 

nilai APE juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya umur, tinggi badan, 

dan lama kerja (Alsagaff et al., 1993). Untuk menyingkirkan pengaruh faktor-faktor 

lain terhadap perbedaan persentase APE, maka diusahakan agar antara dua kelompok 

tersebut tidak didapatkan perbedaan yang signifikan mengenai faktor lain yang 
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mempengaruhi nilai APE tersebut. Pada tabel 1, 2, 3, dan 4 disajikan distribusi 

sampel berdasarkan umur, tinggi badan, lama kerja, dan lama paparan dalam sehari 

pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan. 

 Hasil analisis dengan uji t independent terhadap perbedaan lama kerja kedua 

kelompok menunjukkan hasil yang tidak signifikan yang berarti tidak ada perbedaan 

bermakna lama kerja pedagang di Terminal Tirtonadi dan di Proliman Balapan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa lama kerja sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai APE tidaklah berpengaruh terhadap penurunan nilai APE pada 

penelitian ini. 

 Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah persentase APE di mana nilai 

tersebut sudah dibagi dengan nilai APE prediksi berdasarkan umur dan tinggi badan. 

Sehingga faktor umur dan tinggi badan yang dapat mempengaruhi penurunan APE 

sudah dikendalikan. 

 Namun faktor umur dapat mempengaruhi kecepatan terjadinya efek penurunan 

APE akibat polusi udara. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor kelemahan dalam 

penelitian ini di mana rentang umur yang diambil terlalu jauh. 

 Dari hasil analisis data persentase APE sampel di Terminal Tirtonadi dan di 

Proliman Balapan dengan uji t didapatkan p=0,781 (p>0,05) dan uji chi square 

didapatkan p=0,600 (p>0,05) yang berarti secara statistik tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan persentase APE antara kedua kelompok tersebut. Walaupun nilai rata-

rata persentase APE pedagang di proliman lebih rendah dibandingkan di Terminal 

Tirtonadi. Sedangkan angka Risiko Prevalensi (RP) didapatkan 1,1875 berarti 
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paparan polusi udara (NO2 dan SO2) memberikan risiko untuk terjadinya obstruksi 

saluran napas, seperti dikatakan Sudigdo (1995) bahwa bila nilai rasio prevalensi >1, 

berarti variabel tersebut merupakan faktor risiko untuk timbulnya penyakit tertentu. 

Dan menurut Menaldi et. al. (2001), nilai APE < 80% dari nilai prediksi 

menunjukkan adanya obstruksi saluran napas. 

 Penolakan terhadap H1 dimungkinkan oleh beberapa sebab: 

1. Adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap penurunan APE selain 

paparan polusi udara seperti nutrisi, imunitas dan genetik yang tidak dapat 

diketahui. 

2. Kadar polusi udara (NO2 dan SO2) di kedua lokasi masih dibawah nilai baku 

mutu. 

3. Rata-rata lama paparan pada pedagang di Terminal Tirtonadi lebih besar 

dibandingkan Proliman Balapan. Sehingga walaupun kadar polusi udara di 

Terminal Tirtonadi lebih rendah namun karena lama paparannya lebih besar 

maka pedagang yang memiliki persentase APE < 80% pun akan meningkat.  

4. Jumlah sampel yang terbatas dikarenakan terbatasnya dana, waktu dan tenaga. 

Perbandingan dengan Hasil Penelitian Lain 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan Ismart dan 

kawan-kawan mengenai pengaruh polusi udara terhadap nilai APE didapatkan bahwa 

nilai rata-rata nilai APE lebih rendah pada anak di daerah polusi udara tinggi (Medan) 

dibandingkan pada daerah polusi udara rendah (Tebing Tinggi). Walaupun secara 

statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dari studi yang ditemukannya 
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menunjukkan bahwa kadar NO2 yang tinggi bisa membuat alveolar difus dan 

kerusakan saluran pernapasan terminal dan kadar NO2 > 150 ppm dapat 

menyebabkan kematian (Ismart et, al., 2003). 

 Penelitian mengenai efek polusi udara yang tinggi terhadap kesehatan di Eropa 

bagian timur yang dilakukan Peters dan kawan-kawan didapatkan penurunan APE 

sebesar 0,90% dan peningkatan angka gejala 14,7% pada rata-rata peningkatan SO2 di 

atas 128 µg/m3 (Peters et,al., 1996). 

 Mengenai pengaruh polutan terhadap penurunan fungsi paru didapatkan 

hubungan yang sangat kuat. Hubungan yang signifikan juga didapatkan antara NO2 

dan penurunan Volume Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1). Hal ini dikarenakan 

NO2 potensial untuk menimbulkan obstuksi (John et. al, 1999). 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan  

1.  Rata-rata persentase Arus Puncak Ekspirasi (APE) di Proliman Balapan 

lebih rendah dibanding Terminal Tirtonadi, tapi secara statistik tidak 

bermakna dengan p=0,781 (p>0,05). 

2. Jumlah pedagang dengan persentase APE di bawah normal (<80%) di 

Proliman Balapan lebih banyak dibanding di Terminal Tirtonadi, tapi secara 

statistik tidak bermakna. 

3. Didapatkan Rasio Prevalensi (RP) 1,1875 (>1) menunjukkan bahwa 

pemaparan polusi udara (NO2 dan SO2) memberikan risiko untuk terjadinya 

obstruksi saluran napas. 

B. Saran  

1.  Karena faktor umur berpengaruh terhadap kecepatan terjadinya efek 

penurunan APE, maka untuk mengendalikannya penulis menyarankan pada 

penelitian selanjutnya menggunakan rentang umur yang pendek atau dengan 

menyamakan jumlah sampel pada setiap kelompok umur. 

2. Penelitian ini menggunakan besar sampel minimal, yaitu 30 subjek untuk 

masing-masing kelompok. Penulis menyarankan untuk penelitian berikutnya 

menggunakan jumlah sampel yang lebih besar atau sesuai dengan rumus. 
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