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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Udara adalah campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak 

tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan 

sekitarnya (Wardhana, 2004). Udara sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. 

Udara digunakan untuk pernapasan, menghirup gas oksigen ke paru-paru yang 

kemudian diserap oleh darah, lalu diangkut ke seluruh tubuh sebagai pemasok 

oksigen bagi sel-sel tubuh (Sunu, 2001). Menurut Wardhana (2004), dalam udara 

terdapat unsur oksigen (O2) untuk bernafas, karbon dioksida (CO2) untuk proses 

fotosintesis oleh klorofil pada daun dan ozon (O3) untuk menahan sinar ultra violet. 

Udara bersih dan kering tersusun oleh nitrogen (N2) 78,09%, oksigen (O2) 21,94%, 

argon (Ar) 0,93%, karbon dioksida 0,032% dan gas-gas lain dalam udara antara lain 

gas-gas mulia, nitrogen oksida, hidrogen, metana, belerang dioksida, ammonia, dan 

lain-lain (Wardhana, 2004). 

Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi keseimbangan lingkungan 

hidup, salah satunya yaitu sulitnya untuk memperoleh udara berkualitas baik dan 

bersih. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain 

industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Kegiatan tersebut merupakan 

kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas (Sastrawijaya, 

2000). Akibat pencemaran udara dapat membahayakan kesehatan manusia, 

kelestarian tanaman dan hewan, dapat merusak bahan-bahan, menurunkan daya 

penglihatan, serta menghasilkan bau yang tidak menyenangkan (BAPEDAL, 

1999). 

Pengujian kualitas udara penting untuk dilakukan, karena akan berpengaruh 

terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Efek yang ditimbulkan oleh 

pencemar udara jika melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dari baku mutu 

berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Gubernur DIY yaitu efek 

terhadap kesehatan manusia dan lingkungannya. Gas SO2 memberikan efek negatif 

pada sistem pernapasan dan fungsi paru-paru. Peradangan yang disebabkan oleh 
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gas SO2 akan mengakibatkan batuk, sekresi lendir yang berlebihan, peningkatan 

gejala asma dan bronkitis kronis serta membuat manusia lebih mudah mendapatkan 

infeksi pada saluran pernapasan (WHO, 2005). Efek lokal gas nitrogen dioksida 

adalah iritasi pada mata, dan iritasi pada membran mukosa saluran pernapasan atas. 

Efek sistemik terjadi pada paru. Iritasi pada paru yang hebat menyebabkan 

pulmonary edema. Kerusakan pada bronchioles yang terjadi secara perlahan 

menyebabkan obstrusi pada saluran napas atas (Sarudji, 2010). Efek gas oksidan 

ketika melebihi nilai ambang batas yaitu mengakibatkan iritasi pada hidung dan 

tenggorokan, serangan asma dan iritasi mata, serta menyebabkan penipisan ozon 

jika bereaksi dengan bahan lain seperti chloro flouro carbon (CFC) dan 

mengakibatkan pemanasan global (Lakitan, 1997). Efek gas amonia jika melebihi 

nilai ambang batas dapat menyebabkan iritasi mata serta saluran pernapasan, selain 

itu efek gas amonia dapat mengganggu estetika lingkungan karena bau yang sangat 

menyengat (Kastiyowati, 2001). 

Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan (HIPERKES) dan 

Keselamatan Kerja provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi yang 

bergerak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan kerja 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan selamat. 

Instansi ini melakukan pelayanan dengan berbagai jenis pelayanan, yakni pengujian 

faktor fisik (iklim kerja, pencahayaan, kebisingan dan getaran), pengujian faktor 

kimia (gas-gas dan uap, partikulat dan logam berat), sanitasi industri, gizi kerja, faal 

kerja dan ergonomi, kesehatan kerja, pengujian keselamatan kerja, pengujian emisi, 

pelatihan dan penyuluhan. Parameter-parameter yang rutin dianalisis di 

Laboratorium Balai HIPERKES dan Keselamatan Kerja yaitu gas sulfur dioksida 

(SO2), nitrogen dioksida (NO2), hidrogen sulfida (H2S), amonia (NH3), oksidan 

(Ox), karbon monoksida (CO), dan lainnya. 

Pengujian ini akan menentukan kadar gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida, 

oksidan, dan amonia menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Metode 

spektrofotometer yang digunakan mengacu pada SNI 19-7119.7-2005 untuk uji gas 

sulfur dioksida, SNI 19-7119.2-2005 untuk uji gas nitrogen dioksida,  SNI 19-

7119.8-2005 untuk uji gas oksidan, dan SNI 19-7119.1-2005 untuk uji gas amonia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari pengujian yang dilakukan yaitu: 

1. Berapa kadar gas sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), oksidan (Ox), 

dan amonia (NH3) pada sampel udara ambien menggunakan Spektrofotometer 

UV-Vis serta kesesuainnya jika dibandingkan dengan Nilai Ambang Batas 

(NAB) menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 maupun Keputusan 

Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002? 

2. Berapa nilai batas deteksi (LOD) dan batas kuantitatif (LOQ) hasil pengukuran 

sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), oksidan (Ox), dan amonia 

(NH3)? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pengujian yang dilakukan yaitu: 

1. Menentukan kadar gas sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), oksidan 

(Ox), dan amonia (NH3) di udara ambien dengan Spektrofotometer UV-Vis serta 

memantau kualitas udara ambien di daerah pengambilan sampel berdasarkan 

baku mutu dari Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 maupun Keputusan 

Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002. 

2. Mengetahui nilai batas deteksi (LOD) dan batas kuantitatif (LOQ) hasil 

pengukuran sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), oksidan (Ox), dan 

amonia (NH3). 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari pengujian yang dilakukan yaitu: 

1. Memberikan informasi mengenai kualitas udara ambien di daerah pengambilan 

sampel berdasarkan baku mutu udara ambien dari Peraturan Pemerintah No. 41 

Tahun 1999 maupun Keputusan Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002. 

2. Sebagai bahan evaluasi dan pencegahan bagi masyarakat, instansi, serta 

pemerintah mengenai pencemaran udara jika kadar gas pencemar udara berada 

di atas Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

 


