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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan dunia yang sedang dihadapi di sebagian kota 

besar adalah polusi udara. Polusi udara merupakan permasalahan utama 

kesehatan lingkungan yang dapat mempengaruhi tumbuhan, hewan, 

kesuburan tanah, iklim cuaca dan manusia. Diperkirakan 4,2 juta kematian 

dini diseluruh dunia pada tahun 2016 disebabkan karena polusi udara 

(WHO, 2018). 

Sumber polusi udara yang utama di Indonesia mencakup kebakaran 

lahan gambut, kendaraan bermotor, pembangkit listrik tenaga batu bara, 

debu, pembakaran terbuka serta pembakaran biomasa untuk memasak dan 

menghangatkan suhu (Koplitz et al, 2017). 

Pada umumnya indeks kualitas udara diukur berdasarkan lima 

pencemar utama diantaranya Oksidan/Ozon (O3) dipermukaan, Materi 

Partikel (PM), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2) dan 

Nitrogen Dioksida (NO2) (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

2018). Ozon (O3) merupakan salah satu unsur utama kabut asap fotokimia 

yang dibentuk oleh reaksi dengan sinar matahari (reaksi fotokimia) dari 

polutan seperti Nitrogen Oksidan (NOx) hasil emisi kendaraan dan industri 

serta senyawa organik volatil (VOC) yang dipancarkan oleh kendaraan, 

pelarut dan industri yang dalam konsentrasi berlebih di udara dapat 

menyebabkan efek pada kesehatan manusia diantaranya dapat menyebabkan 

masalah pernapasan, memicu asma, mengurangi fungsi paru-paru dan 

menyebabkan penyakit paru-paru (WHO, 2018). Materi Partikulat (PM) 

merupakan indikator yang umum untuk polusi udara yang mengandung 

komponen utama yaitu sulfat, nitrat, ammonia, natrium klorida, karbon 

hitam, debu mineral, dan air. Partikulat Matter terdiri dari campuran 

kompleks partikel padat dan cair dari zat organik dan anorganik yang 

menggantung di udara dan memiliki kemampuan menembus penghalang 
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paru-paru serta memasuki sistem darah (WHO, 2018). Gas Karbon 

Monoksida (CO) adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, 

tidak mengiritasi, mudah terbakar dan sangat beracun, serta tidak larut 

dalam air yang bersifat racun yang berbahaya terhadap manusia, karena gas 

ini mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah yaitu 

hemoglobin (Dharmawan & Diah, 2012). Natrium Dioksida (NO2) 

merupakan sumber utama aerosol nitrat, yang membentuk fraksi penting 

PM2,5 dan dihadapan sinar ultraviolet, serta ozon yang dapat menyebabkan 

gejala bronkhitis pada anak-anak meninggi dalam hubungan dengan paparan 

jangka panjang dengan NO2 (WHO, 2018). Sulfur Dioksida (SO2) 

merupakan gas yang tidak berwarna serta memiliki bau tajam. Sulfur 

Dioksida (SO2)  mampu mempengaruhi sistem pernafasan, fungsi paru-paru, 

serta mengakibatkan iritasi pada mata (WHO, 2018). 

Saat ini hampir semua kegiatan manusia menyumbangkan bahan 

pencemar (Megalina, 2015). Kelompok pekerja seperti juru parkir, 

pengemudi, penyapu jalan, pekerja industri atau pekerja lainnya merupakan 

orang-orang yang memungkinkan untuk terus terpapar dengan bahan 

pencemar penyebab polusi udara. Menurut hasil penelitian yang dilakukan 

Kim et al (2014) disebuah penelitian eksperimental menunjukkan bahwa 

stres oksidatif oleh hati akibat polusi udara menimbulkan kerusakan jaringan 

dalam tubuh yang mana terjadi adanya proses non-enzimatik atau oleh 

sitokrom p-450 reaksi enzimatik katabolik yang membentuk spesies oksigen 

reaktif sehingga dihati dan paru-paru berangsur-angsur terjadi peradangan 

paru dan genotoksisitas hati akibat paparan polusi udara. Selanjutnya 

partikulat matter yang berdiameter 2,5 µm dan lebih kecil ini akan bertindak 

sebagai racun sistemik yang akan meningkatkan tingkat peroksidasi lipid 

diberbagai organ termasuk jantung, testis, paru serta hati. 

Organ hati sebagai organ detoksifikasi memiliki peran untuk 

melindungi tubuh dalam melawan berbagai racun serta benda asing yang 

masuk kedalam tubuh dengan cara merubah seluruh bahan-bahan asing atau 

toksin dari luar tubuh. Bahan-bahan asing tersebut diantaranya dapat terdiri 



3 
 

dari makanan, obat-obatan dan bahan asing lainnya. Dalam detoksifikasi ini, 

organ hati memiliki kemampuan detoksifikasi terbatas, akibatnya tidak 

semua bahan yang masuk kedalam tubuh didetoksifikasi secara sempurna, 

namun akan ditimbun kedalam darah sehingga dapat menimbulkan 

kerusakan hepatosit (Price & Wilson, 2012). 

Pemantauan terjadinya kerusakan organ hati, diperlukan pemeriksaan 

laboratorium. Salah satu pemeriksaan penunjang laboratorium untuk 

memantau terjadinya kerusakan organ hati adalah pemeriksaan enzim Serum 

Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) dan enzim Serum Glutamic 

Oxaloacetic Transaminase (SGOT). Kedua enzim ini berada pada sel hati, 

otot jantung, otot rangka, otak dan ginjal. Pemeriksaan SGPT merupakan 

indikator spesifik dalam pemeriksaan tes fungsi hati dibandingkan dengan 

pemeriksaan SGOT, hal tersebut disebabkan karena enzim SGPT lebih 

banyak ditemukan dalam organ hati dibandingkan dengan enzim SGOT 

yang lebih banyak ditemukan dalam jaringan terutama jantung, otot, ginjal 

serta otak. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar SGPT 

diantaranya obat anti tuberkulosis (Kumar et al, 2014), alkohol (Steiner & 

Lang, 2017), dan rokok (Tanoeisan et al, 2016). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan pendekatan studi literatur 

tentang gambaran kadar Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) 

pada kelompok pekerja berisiko terpapar polusi udara 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana gambaran kadar Serum Glutamic Pyruvic 

Transaminase (SGPT) pada kelompok pekerja berisiko terpapar polusi 

udara? 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kadar Serum 

Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) pada kelompok pekerja berisiko 

terpapar polusi udara. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

   Sebagai bahan informasi dan masukkan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan khususnya jurusan Teknologi 

Laboratorium Medis  Poltekkes Kemenkes Kendari. 

2. Bagi Peneliti 

   Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman terkait 

penelitian studi literatur yang dilakukan. 

3. Bagi Masyarakat Umum 

   Dapat dijadikan sebagai rujukan agar selama bekerja sebaiknya 

masyarakat tidak melupakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja demi 

tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif. 

4. Bagi Peneliti Lain 

   Dapat di jadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut terkait pemeriksaan kadar enzim Serum Glutamic Pyruvic 

Transaminase (SGPT). 

 


