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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan enam artikel jurnal yang telah direview dapat ditarik 

kesimpulan bahwa polusi udara mampu mempengaruhi organ hati yang 

ditandai dengan terjadinya peningkatan pada kadar SGPT apabila terus 

terpapar dalam jangka waktu yang lama dengan bahan pencemar penyebab 

polusi udara. Dengan sedikitnya hasil penelitian dengan menggunakan 

metode penelitian terbaik yang dilakukan pada manusia, penelitian 

selanjutnya dengan kualitas lebih baik akan sangat membantu untuk melihat 

hubungan pengaruh polusi udara terhadap kadar SGPT pada kelompok 

berisiko terpapar polusi udara. Jika sudah ditemukan evidence yang terbaru 

dengan kualitas penelitian yang lebih baik maka study literatur ini dapat 

diupgrade sebagai pedoman kepada masyarakat  

B. Conflict of Interest. 

1. Artikel ke-lima yaitu tingkat kesalahan klasifikasi eksposur tertentu 

mungkin telah diperkenalkan karena tingkat eksposur dapat bervariasi 

antara tempat tinggal dan tempat kerja peserta. Kedua, peneliti tidak 

dapat mengesampingkan kemungkinan risiko yang bersaing dari 

mortalitas terkait kardiovaskular karena PM2.5 paparan, yang dapat 

membiaskan temuan dalam penelitian ini. Secara khusus, diketahui 

bahwa jangka pendek dan jangka panjang PM2.5 paparan secara positif 

terkait dengan moralitas kardiovaskular, dan temuan ini terutama 

didasarkan pada orang yang selamat yang lebih resisten terhadap 

PM2,5.-K mortalitas kardiovaskular terkait. Temuan berdasarkan 

penelitian ini mungkin tidak dapat digeneral isasikan ke populasi 

umum. Ketiga, peneliti tidak menyesuaikan status sosial ekonomi 

(SES) dalam analisis, yang dapat menimbulkan kekhawatiran pembaur 

yang tidak terukur .
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2. Artikel ke-enam peneliti tidak dapat menilai dampak PM2.5, yang 

mungkin menembus lebih dalam ke hati, paru-paru, atau organ lain 

daripada polutan udara lainnya, karena kurangnya data. Kedua, peneliti 

tidak dapat mengukur tingkat paparan yang akurat terhadap polusi 

udara sekitar pada setiap individu, karena kurangnya informasi yang 

relevan tentang polusi udara di tempat kerja, periode perumahan, dan 

jarak dari tempat tinggal ke jalan-jalan utama. Selain itu, metode 

penilaian peneliti untuk paparan polusi udara menghasilkan paparan 

yang sama untuk banyak subyek di distrik admin yang sama. Ini berarti 

bahwa variabilitas intra-kota dalam konsentrasi polutan udara tidak 

dapat diperiksa. Selain itu, sulit untuk memperkirakan interval waktu 

konsentrasi pemaparan yang lebih lama, karena peneliti tidak memiliki 

informasi tentang riwayat tempat tinggal peserta. Oleh karena itu, 

penelitian ini hanya menggunakan rata-rata tahunan polutan udara  

 

 


