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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Sick Building Sindrome 

1.  Pengertian  Sick Building Sindrome 

Istilah Sindrom gedung sakit (Sick Buiding Syndrome) pertama 

dikenalkan oleh para ahli di Negara Skandinavia di awal tahun 1980 – an. 

Istilah SBS dikenal juga dengan TBS (Tigh Buiding Syndrome) atau Nen 

Spesific Building-Related Symptoms (BRS). Karena sindrom ini umumnya 

dijumpai dalam ruangan gedung – gedung pencakar langit.9   

EPA mendefenisikan sindrom gedung sakit merupakan istilah untuk 

menguraikan situasi di mana penghuni gedung atau bangunan mengalami 

gangguan kesehatan akut atau efek timbul saat berada dalam bangunan, 

tetapi tidak ada penyebab yang spesifik. Istilah SBS mengandung dua 

maksud yaitu:3  

a. Kumpulan gejala (sindroma) yang dikeluhkan seseorang atau 

sekelompok orang meliputi perasaan-perasaan tidak spesifik yang 

mengganggu kesehatan berkaitan dengan kondisi gedung tertentu, 

b. Kondisi gedung tertentu berkaitan dengan  keluhan atau gangguan 

kesehatan tidak spesifik yang dialami penghuninya, sehingga 

dikatakan “gedung yang sakit”.  

SBS adalah gejala-gejala gangguan kesehatan, umumnya berkaitan 

dengan saluran pernafasan. Sekumpulan gejala ini  dihadapi oleh orang 
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yang bekerja di gedung atau di rumah yang ventilasinya tidak direncanakan 

dengan baik, SBS merupakan kategori penyakit umum yang berkaitan 

dengan beberapa aspek fisik sebuah gedung dan selalu berhubungan 

dengan sistem ventilasi.10 

Faktor resiko yang terjadi pada manusia, karakteristik biologik dan 

praktek kerja atau lingkungan kerja sangat berhubungan dengan gejala  Sick 

bulding syndrome. faktor resiko individual adalah dermatitis seborrheic, 

gatal-gatal yang sangat luas pada kulit dan adanya atopy merupakan faktor 

resiko yang terbesar. Pada individu yang terpapar oleh pencemaran bahan 

kimia dilingkungan kerja akan mengalami gejala iritasi mata, saluran 

pernafasan sampai adanya perasaan lelah dan lesu yang menaun akibat 

adanya anemia dan beberapa kelainan pada sistem Hematopoietik. Faktor 

resiko yang lain adalah faktor individiual dimana stress kerja juga 

merupakan suatu faktor resiko yang besar  untuk terjadinya Sick Building 

Syndrome.  

2. Gejala  Sick Building Syndrome 

Pada umumnya gejala dan gangguan SBS berupa penyakit yang 

tidak spesifik, tetapi menunjukkan pada standar tertentu, misal berapa kali 

seseorang  dalam jangka waktu tertentu menderita gangguan saluran 

pernafasan.  Keluhan itu hanya dirasakan pada saat bekerja di gedung dan 

menghilang secara wajar pada akhir minggu atau hari libur, keluhan 

tersebut lebih sering dan lebih bermasalah pada individu yang mengalami 
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perasaan stress, kurang diperhatikan atau kurang mampu dalam mengubah 

situasi pekerjaannya.11 (EPA, 1998) 

Keluhan SBS yang diderita oleh pekerja antara lain sakit kepala, 

iritasi mata, iritasi hidung, iritasi tenggorokan, batuk kering, kulit kering 

atau iritasi kulit, kepala pusing, sukar berkonsentrasi, cepat lelah atau letih 

dan sensitif  terhadap bau dengan gejala yang tidak dikenali dan 

kebanyakkan keluhan akan hilang setelah meninggalkan gedung.4 

Membagi keluhan atau gejala dalam tujuh kategori sebagai berikut: 

a. Iritasi selaput lendir, seperti iritasi mata, pedih, merah dan berair 

b. Iritasi hidung. Seperti iritasi tenggorokkan, sakit menelan, gatal, 

bersin, batuk kering 

c. Gangguan neorotoksik (gangguan saraf/gangguan kesehatan secara 

umum), seperti sakit kepala, lemah, capai, mudah tersinggung, sulit 

berkonsentrasi 

d. Gangguan paru dan pernafasan, seperti batuk, nafas bunyi, sesak nafas, 

rasa berat di dada 

e. Gangguan kulit, seperti kulit kering, kulit gatal 

f. Gangguan saluran cerna, seperti diare 

g. Gangguan lain- lain, seperti gangguan perilaku, gangguan saluran 

kencing dll 

 Orang dinyatakan menderita SBS apabila memiliki keluhan 

sejumlah kurang lebih 2/3 dari sekumpulan gejala seperti lesu, hidung 

tersumbat, kerongkonggan kering, sakit kepala, mata gatal-gatal, mata 
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pedih, mata kering, pilek – pilek, mata tegang, pegal-pegal, sakit leher atau 

punggung, dalam kurun waktu bersamaan.8 Untuk menegakkan adanya 

syndrome gedung sakit (SBS) maka berbagai keluhan tersebut harus 

dirasakan oleh sekitar 20%-50% pengguna suatu gedung, dan keluhan-

keluhan tersebut biasanya menetap setidaknya dua minggu.  

3.  Penyebab Sick Building Syndrome 

Fenomena SBS berkaitan dengan kondisi gedung, terutama 

rendahnya kualitas udara ruangan. Berbagai bahan pencemar (kontaminan) 

dapat mengganggu lingkungan udara dalam gedung (Indoor Air 

Environment) melalui empat mekanisme utama, yaitu  gangguan sistem 

kekebalan tubuh (Immunologik),  terjadinya infeksi;  bahan pencemar yang 

bersifat racun (toksik); bahan pencemar yang mengiritasi dan menimbulkan 

gangguan kesehatan.4 Gangguan sistem kekebalan tubuh dipengaruhi oleh 

konsumsi zat gizi. Sehingga meningkatkan ketahanan fisik dan 

meningkatkan produktifitas kerja, di samping membantu mengurangi 

infeksi.12 Sedangkan bahan kimia yang bersifat racun (Toksik) lebih 

banyak diserap oleh orang usia muda dan tua di banding pada orang 

dewasa.13 Biasanya sulit untuk menemukan suatu penyebab tunggal dari 

syndrome gedung sakit atau SBS. 

Penyebab utama SBS  adalah bahan kimia yang digunakan manusia, 

jamur pada sirkulasi udara serta faktor fisik seperti kelembaban, suhu dan 

aliran udara dalam ruangan, sehingga makin lama orang tinggal dalam 

sebuah gedung yang sakit akan mudah menderita SBS.14     
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Penyebab lain dari SBS yaitu :   

a. Kualitas Ventilasi  

Ventilasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

menyebabkan terjadi SBS. Standar ventilasi pada gedung yaitu kira-kira 

15 kaki berbentuk kubus sehingga udara luar dapat masuk dan 

menyegarkan penghuni didalamnya, terutama tidak semata-mata untuk 

melemahkan dan memindahkan bau. Dengan ventilasi yang tidak cukup, 

maka proses pengaturan suhu tidak secara efektif mendistribusikan udara 

pada penghuni ruangan sehingga menjadi faktor pemicu timbulnya SBS. 

Ventilasi yang paling ideal untuk suatu ruangan apabila ventilasi dalam 

keadaan bersih, luas memenuhi syarat, sering dibuka, adanya cross 

ventilation. Ketidak seimbangan antara ventilasi dan pencemaran udara 

merupakan salah satu sebab terbesar gejala SBS.11  

Ventilasi dalam lingkungan kerja ditujukan untuk mengatur kondisi 

kenyamanan, memperbaruhi udara dengan pencemaran udara ruangan 

pada batas normal, menjaga kebersihan udara dari kontaminasi 

berbahaya. Ventilasi ruangan secara alami didapatkan dengan jendela 

terbuka yang mengalirkan udara luar kedalam ruangan, namun selama 

beberapa tahun terakhir AC menjadi salah satu pilihan terbaik . 

b. Zat pencemar kimia bersumber dari dalam ruangan 

     Polusi udara dalam ruangan bersumber dari dalam ruangan itu 

sendiri, seperti gas bahan pembersih karpet, mesin fotocopy, tembakau 

dan termasuk formaldehid merupakan gas yang tidak berwarna dengan 
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bau yang cukup tajam. Partikel-partikel yang biasanya terdapat dalam 

ruangan udara meliputi; partikel hasil pembakaran dari proses memasak, 

dan merokok, debu dari pakaian, kertas dan karpet, serat asbes dari bahan 

bangunan, serat fiberglass yang terdapat dalam saluran pipa AC. Secara 

umum kadar partikel yang berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi 

seperti mata kering, problem kontak lensa mata, iritasi hidung, 

tenggorokan dan kulit, batuk-batuk dan sesak nafas. 

Pada gedung perkantoran rerata partikel debu pada ruangan 

non-smoking area adalah 10 μg/m3 sedangkan pada smoking area 

berkisar antara 30 – 100 μg/m3. Standar maksimum partikel debu 

untuk ruang kerja perkantoran ternyata beragam, WHO menetapkan 

rerata kadar debu dalam setahun 40 μg/m3 dan kadar maksimum 24 

jam adalah 120 μg/m3. NH&MRCmenetapkan rerata kadar dalam 

setahun adalah 90 μg/m3. Sedangkan SAA(1980) menetapkan kadar 

dalam setahun adalah 60 μg/m3 dan kadar maksimum 24 jam adalah 

150 μg/m3.2 

c. Zat pencemar kimia bersumber dari luar gedung 

Udara yang masuk pada suatu bangunan biasa merupakan suatu 

sumber polusi udara dalam gedung, seperti pengotor dari kendaraan 

bermotor, pipa ledeng, lubang angin dan semua bentuk partikel baik 

padat maupun cair yang dapat masuk melalui lubang angin atau 

jendela dekat sumber polutan. Bahan – bahan polutan yang mungkin 

ada dalam ruangan dapat berupa gas karbon monoksida, nitrogen 
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dioksida dan berbagai bahan organik lainnya. Kadar CO yang tinggi 

akan berakibat buruk pada jantung dan otak.  

d. Zat pencemar biologi 

Bakteri, virus dan jamur adalah jenis pencemar biologi  yang 

berkumpul di dalam pipa saluran udara dan alat pelembab udara serta 

berasal dari alat pembersih karpet.  

e. Faktor fisik lingkungan 

Temperatur yang tidak cukup, kelembaban dan pencahayaan 

merupakan faktor fisik pendorong timbulnya SBS. Pada kelembaban 

tinggi (di atas 60-70%) dan dalam temperatur hangat, keringat hasil 

badan tidak mampu untuk menguap sehingga temperatur ruangan 

dirasakan lebih panas dan akan merasa lengket. Ketika kelembaban 

rendah (di bawah 20%), temperatur kering, embun menguap dengan 

lebih mudah dari keringat, sehingga selaput lendir dan kulit, 

kerongkongan serta hidung menjadi mengering, akibatnya kulit 

menjadi gatal serta ditandai dengan sakit kepala, kekakuan dan mata 

mengering. 

 Iklim kerja merupakan faktor lingkungan fisik yang berperan 

dalam perlindungan bagi tenaga kerja terhadap bahaya kesehatan dan 

keselamatan Kerja. NAB terendah untuk iklim kerja adalah 21 – 30 oC 

pada kelembaban nisbi 65 – 95% (SE Menaker No. 01/Men/1978). 

Comfort zone pada negara dengan dua musim seperti Indonesia, 

Grandjean (1993) memberikan batas toleransi suhu tinggi sebesar 35-
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40OC; kecepatan gerak udara 0,2 m/detik; kelembaban antara 40-50%; 

perbedaan suhu permukaan <4oC. 

Tabel 2.2 Kecepatan gerak udara yang direkomendasikan untuk ruang 

kerja yang disesuaikan dengan suhu dan kelembaban 

ruangan setempat. 

SUHU KELEMBABAN 
( % ) 

KECEPATAN UDARA 

Suhu 
Kering  
oC 

Suhu 
Basah 
oC 

Minimum  
( m/det ) 

Maksimum 
( m/det ) 

21 
24 

24 
24 
27 

27 
27 

29 
29 
29 

32 
32 

32 

19 
16 

18 
21 
16 

19 
23 

16 
19 
23 

17 
22 

26 

80 
40 

60 
80 
30 

50 
75 

25 
45 
65 

20 
40 

60 

0,15 
0,15 

0,25 
0,25 
0,25 

0,40 
0,50 

0,40 
0,50 
0,80 

0,50 
0,80 

1,00 

0,30 
0,30 

0,40 
0,50 
0,50 

0,50 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 

1,00 

Sumber : Tarwaka & Bakri 2004 

f. Pencahayaan 

     Cahaya merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang 

melayang melewati udara. Illuminasi merupakan jumlah atau kuantitas 

cahaya yang jatuh kesuatu permukaan. Apabila suatu gedung tingkat 

illuminasinya tidak memenuhi syarat maka dapat menyebabkan 

kelelahan mata, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kesalahan 

dalam melakukan pekerjaan serta kelelahan pada indra mata yang terus 
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menerus dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada mata. NAB 

surat edaran permenkes No.SE-01/MEN/1987 tentang besarnya 

illuminasi yaitu 300-900 Lux.  

g. Kebersihan Udara 

 Kebersihan lingkungan berkaitan dengan keberadaan 

kontaminan udara baik kimia maupun mikrobiologi. Sistem ventilasi 

AC umumnya dilengkapi dengan saringan udara untuk mengurangi 

atau menghilangkan kemungkinan masuknya zat-zat berbahaya 

kedalam ruangan.   

h. Cara Kerja AC 

Diera serba maju sekarang ini, kita pasti sangat akrab dengan AC. 

Apalagi kehidupan modern diperkotaan hampir tidak lepas dari 

pemanfaatan tehnologi ini. Namun apakah kita tau cara kerja AC 

sehingga bisa menghasilkan udara yang nyaman. Udara dingin tersebut 

sebenarnya merupakan output dari system yang terdiri dari beberapa 

komponen yaitu Cpmposer AC, Kondensor, Orifice tube,  Katub 

ekspansi, Evaporator dan Thermostat. Berikut penjelasan singkat 

mengenai peran masing-masing bagian: 

1. Compresor AC 

  Compresor AC adalah Power unit dari sistem AC. Ketika AC 

dijalankan compresor AC mengubah fluid kerja/refrigent berupa gas 

yang bertekanan tinggi kemudian menuju kondensor 

2. Kondensor AC 
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 Kondensor AC adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengubah gas yang bertekanan tinggi berubah menjadi cairan yang 

bertekanan tinggi kemudian akan dialir ke orifice tube. Kondensor 

merupakan bagian yang “panas” dari AC. Kondensor bisa disebut 

heat exchange yang bisa memindahkan panas udara atau ke inter 

mediate fluit (semacam air larutan yang mengandung ethylene 

glycol) untuk membawa panas ke orifice.  

3. Orifice Tube 

 Orifice Tube merupakan tempat dimana cairan bertekanan 

tinggi diturunkan dan suhu menjadi cairan dingin bertekanan rendah 

dalam beberapa sistem selain memasang sebuah orifice tube 

dipasang juga katup ekspansi.  

4. Katub Ekspansi 

 Katup ekspansi merupakn komponen penting dalam sistem 

AC. Katup ini dirancang untuk mengontrol aliran cairan pendingin 

melalui katu orifice yang merubah wujud cairan menjadi uap, ketika 

zat pendingin meninggalkan katup pemuaian dan memasuki 

evaporator/pendingin 

5. Evaporator AC 

 Evaporator adalah refrigent yang menyerap panas dalam 

ruangan melalui kumparan pendingin dan kipas evaporator 

meniupkan udara dingin kedalam ruangan. Refrigent dalam 

evaporator berubah kembali menjadi uap bertekanan rendah, tetapi 
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masih mengandung sedikit cairan. Campuran refrigent kemudian 

masuk ke akumulator/pengering.  

6. Thermostat 

Thermostat pada AC beroperasi dengan menggunakan lempeng 

bimetal yang peka terhadap suhu ruangan. Lempeng ini terbuat dari 

dua metal yang memiliki koefisien pemuaian yang berbeda. Ketika 

temperature naik, metal terluar lebih dahulu, sehingga lempeng 

membengkok dan akhirnya menyentuh sirkuit listrik yang 

menyebabkan motor AC aktif.  

i. Perawatan AC 

 Agar AC tetap menghasilkan kelembaban ideal, sejuk dan 

bebas bakteri, maka AC harus mendapatkan perawatan yang rutin dan 

teratur sehingga mampu memproduksi udara sejuk, sehat dan nyaman. 

Perwatan AC untuk perumahan dan perkantoran sebaiknya dilakukan 

tiga sampai empat bulan sekali maksimal enam bulan sekali. 

Perawatan ini meliputi pembersihan seluruh komponen indoor dan 

outdoor, sekaligus mengecek tekanan Freon untuk mengetahui apakah 

ada kebocoran atau tidak. Perawatan AC menjadi hal yang sangat 

penting agar jamur, virus atau bakteri lain tidak bersarang dibadan atau 

selang AC. Demi kesehatan untuk ruangan ber-AC sebaiknya 

menyediakan ventilasi udara , pergantian udara dapat memperkecil 

terjadinya penyebaran virus.  

 



21 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sick Building Syndrom. 

a.   Usia 

  Pada usia yang meningkat akan diikuti dengan proses regenerasi dari 

organ sehingga kemampuan organ akan menurun. Dengan adanya 

penurunan kemampuan organ, maka hal ini akan menyebabkan daya 

tahan tubuh menurun sehingga akan lebih mudah terserang Sick 

Building Syndrome.8 

      b. Lama Kerja  

Pada pekerjaan yang dilakukan dalam waktu yang lama, maka dapat 

menyebabkan kemampuan dan stamina menurun sehingga lebih 

mudah terserang Sick Building Syndrome.8 

c. Status Gizi 

Status gizi adalah salah satu faktor kapasitas kerja dimana keadaan gizi 

baik maka pekerja akan dapat bekerja dengan baik pula. Pada keadaan 

gizi buruk bisa menurunkan efisiensi kerja sehingga lebih mudah 

terserang Sick Building Syndrome.8 

5. Upaya Pencegahan Sick Building Syndrome 

Pencegahan Sick Building Syndrome harus dimulai dari sejak 

perencanaan sebuah gedung untuk suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu, 

penggunaan bahan bangunan mulai dari pondasi bangunan, dinding, lantai, 

penyekat ruangan sampai operasional peralatan. Perlu kewaspadaan dalam 

penggunaaan bahan bangunan terutama yang berasal dari hasil tambang 

terutama Asbes. Dianjurkan agar bangunan di disain berdinding tipis serta 
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memiliki sistem ventilasi yang baik, pengurangan konsentrasi sejumlah 

gas/partikel dan mikroorganisme didalam ruangan dapat dilakukan dengan 

pemberian tekanan yang cukup besar didalam ruang, peningkatan sirkulasi 

udara sering kali menjadi upaya yang sangat efektif untuk mengurangi 

polusi dalam ruangan. Dalam kondisi tertentu yaitu konsentrasi polutan 

sangat tinggi, dapat diupayakan dengan ventilasi pompa keluar.  

Bahan kimia tertentu yang merupakan polutan sumbernya dapat 

berada didalam ruangan itu sendiri. Bahan polutan sebaiknya diletakkan 

didalam ruangan-ruangan khusus yang berventilasi dan diluar area kerja. 

Sedangkan karpet yang dipergunakan untuk pelapis dinding maupun lantai 

secara rutin perlu dibersihkan dengan penyedot debu dan apabila dianggap 

perlu dalam jangka waktu tertentu dilakukan pencucian. Demikian juga 

dengan AC secara rutin harus selalu dilakukan pembersihan. Tata letak 

peralatan elektronik pemegang peranan penting. Tata letak yang terkait 

dengan jarak pajanan peralatan penghasil radiasi elektromagnetik ini tidak 

hanya dipandang dari segi ergonomik tetapi juga kemungkinan 

memberikan andil dalam menimbulkan Sick Building Syndrome. 

Kebutuhan para penghuni ruangan untuk merokok tidak dapat dihindari, 

perlu disediakan ruangan khusus yang berventilasi cukup, jika tidak 

memungkinkan untuk meninggalkan gedung. Hal ini untuk mencegah 

komulasi asap rokok yang mempunyai andil dalam menimbulkan Sick 

Building Syndrome.  
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B. Pencemaran Udara dan Kesehatan 

1. Pengertian Pencemaran Udara 

 Akibat perkembangan industri dan teknologi, udara yang di hirup 

manusia menjadi tercemar. Menurut UU RI No. 23 Tahun 1997, pencemaran 

dalam arti luas adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya 

tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga 

kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannya.  

Pencemaran udara diartikan sebagai keadaan atmosfir, di mana satu atau 

lebih bahan-bahan polusi yang jumlah dan konsentrasinya dapat 

membahayakan kesehatan mahluk hidup, merusak properti, mengurangi 

kenyamanan di udara,15 Berdasarkan definisi ini maka segala bahan padat, 

gas dan cair yang ada di udara dan dapat menimbulkan tidak nyaman yang di 

sebut polutan udara, sedangkan  yang di maksud pencemaran udara adalah 

bertambahnya bahan atau subtansi fisik atau kimia ke dalam lingkungan 

udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat di deteksi 

oleh manusia (atau yang dapat di hitung dan di ukur) serta dapat 

memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi dan material karena ulah 

manusia (Man Made).16 

2. Macam-macam pencemaran udara 

Pencemaran udara dapat dibedakan menjadi dua yaitu pencemaran 

udara bebas dan pencemaran udara di dalam ruangan (Indoor Air 
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Pollution). Bahan atau zat yang dapat mencemari udara dapat berbentuk 

gas dan partikel.17 Berdasarkan ciri fisik, bahan pencemar dapat berupa 

partikel (debu, aerosol, timah hitam), gas (CO, Nox, Sox, H2S) dan energi 

(suhu kebisingan, sedangkan menurut kejadian atau  terbentuknya ada 

pencemar primer (yang dieliminasikan langsung oleh sumber) dan 

pencemar sekunder yang terbentuk karena reaksi diudara antara berbagai 

zat).18(Sastrawijaya2000: 168  

3.  Pencemaran udara dalam ruang 

Kualitas udara dalam suatu ruang atau di kenal dengan istilah  

Indoor Air Quality adalah salah satu aspek keilmuan yang memfokuskan 

perhatian pada mutu udara dalam suatu ruang dan udara yang akan 

dimasukkan ke dalam ruang atau gedung yang ditempati oleh manusia, 

apakah udara yang dipergunakan dalam ruang atau gedung tersebut 

memenuhi syarat kesehatan atau sebaliknya.19  

Pengertian udara dalam ruang atau indoor air menurut NHMRC (National 

Health Medical Researt Counsil) adalah udara yang berada di dalam suatu 

ruangan gedung yang ditempati oleh sekelompok orang yang memiliki 

tingkat kesehatan yang berbeda-beda selama minimal satu jam. Pada suatu 

ruangan kerja, dimana ditempati oleh banyak orang dengan kondisi 

kesehatan yang berlainan maka kemungkinan untuk dapat terpapar oleh 

resiko infeksi melalui kontak dengan orang lain sangat besar. Ruang kerja 

yang terlalu padat penghuninya dan AC yang kurang terawat dengan 

sirkulasi udara yang kurang memadai kemungkinan dapat meningkatkan 



25 

 

resiko timbulnya gangguan kesehatan. Ruang gedung yang di maksud 

dalam pengertian ini meliputi rumah, sekolah, restoran, gedung untuk 

umum, hotel, rumah sakit dan perkantoran.  

Pada dasarnya ada tiga syarat utama yang berhubungan dengan 

kualitas udara dalam suatu ruangan atau Indoor Air Quality adalah: 

a. Level suhu atau panas dalam suatu ruang atau gedung masih dalam 

batas- batas yang dapat diterima. 

b. Gas-gas hasil pernafasan dalam konsentrasi normal 

c. Kontaminan atau bahan-bahan pencemar udara berada di bawah level 

ambang batas kesehatan. 19 

4. Penyebab Pencemaran Udara dalam ruangan 

Bahan pencemar udara atau  polutan di bagi menjadi dua, polutan 

primer dan polutan sekunder. Polutan primer merupakan polutan yang 

dikeluarkan langsung dari sumber tertentu dan dapat berupa polutan gas, 

seperti senyawa karbon, sulfur, nitrogen dan lain – lain serta berupa 

partikel yang mempunyai karakteristik yang spesifik, dapat berupa zat 

padat maupun suspensi aerosol cair di atmosfir misalnya asap (smog), 

sedangkan polutan sekunder biasanya terjadi akibat reaksi dari dua atau 

lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi fotokimia.16  Berdasarkan 

sumbernya, jenis polutan dibedakan atas sumber titik yang merupakan 

sumber diam berupa cerobong asap, sumber mobil atau sumber yang 

bergerak misal berasal dari kendaraan bermotor dan sumber area atau 
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sumber yang berasal dari pembakaran terbuka di daerah pemukiman, 

terminal kendaraan bermotor dan lain- lain.2 (Slamet, 2002: 74-75). 

 Kualitas udara dalam ruangan menurut EPA, 2-5 kali lebih buruk 

dari pada udara di luar, sedangkan sumber utama pencemaran udara di 

dalam gedung berdasarkan penelitian The National Institute For 

Occupational Safety and Health (NIOSH), yaitu pencemaran alat – alat di 

dalam gedung (17%), pencemaran dari luar gedung (11%), pencemaran 

bahan bangunan (3%), pencemaran mikroba (5%), gangguan ventilasi 

(52%) dan sumber yang tidak di ketahui (12%).4 

Beberapa kondisi yang potensial menyebabkan polusi udara di 

dalam gedung adalah kepadatan manusia, bahan material dan dekorasi 

interior, sistem ventilasi dan pemanasan, keberadaan jamur dan bakteri, gas 

berbahaya, radiasi, benzene – bahan kimia penyebab leukemia yang berasal 

dari bahan bakar, produk – produk rumah tangga dan asap tembakau. Di 

lihat secara kimiawi, bahan pencemar utama udara (Major Air Pollution) 

adalah golongan oksida karbon (CO,CO2), oksida belerang (SO2, SO3), 

partikel (asap, debu, metal, garam sulfat), senyawa inorganik, hidrokarbon, 

energi panas (suhu) dan kebisingan.20 

5.  Model Proses Pemasukkan Udara Ke Dalam Gedung 

Dalam menjalankan program manajeman atau pengaturan Indoor 

Air Quality di suatu gedung perlu mengetahui proses pengaturan udara 

yang diterapkan, sehingga akan memudahkan dalam mengenali, 
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mengevaluasi dan mengontrol aspek-aspek yang berhubungan dengan 

udara dalam ruangan. 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Udara dalam Ruangan 

Kualitas udara dalam ruangan suatu gedung dapat dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik yang berasal dari dalam gedung sendiri maupun dari 

luar gedung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas udara dalam ruang 

adalah:4  

a. Faktor fisik 

1) Suhu/temperatur (tekanan udara) 

2)  Kelembaban 

3)  Kecepatan gerakkan udara (air movement) 

b.  Faktor kimia 

1) Partikulat 

a) Asbestos, fiber glass, debu cat, debu kertas, partikel shoot 

b) Debu bangunan atau konstruksi, partikel ETS 

2) Produk-produk pernapasan, seperti uap air, karbondioksida 

c.  Gas-gas produk kebakaran  

1) Karbondioksida, CO,NO2 

2) Poliaromatik hidrokarbon 

3) ETS fase gas 

4) Ozone (sumber dari fotocopy, lampu UV, printer laser, ionizer)  

5) Formaldehida (sumber: Plywood, partikel board, karpet, bahan 

isolasi foam yang terbuat dari urea formaldehid) 
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6) Zat-zat organik mudah menguap, seperti: alkohol, aldehid, 

hidrokarbon, alipatik, aromatik, ester, kelompok halogen. Sumber: 

material bangunan gedung, kosmetik, asap rokok, zat pembersih, 

purnish, bahan adesif atau perekat dan cat.  

7) Radon dan produk peluruhannya 

8) ETS (Environtmental Tobacco Smoke) 

9) Mikrobiologi (virus, bakteri dan jamur) 19 

 7.     Akibat Pencemaran Udara dalam ruangan 

Secara umum efek pencemaran udara terhadap individu atau 

manusia dapat berupa sakit baik akut maupun kronis, mengganggu 

fungsi fisiologi (paru, syaraf, transport oksigen, hemoglobin), iritasi 

sensorik, kemunduran penampilan dan rasa tidak nyaman. Efek 

terhadap saluran pernapasan antara lain iritasi pada saluran pernafasan 

yang dapat menyebabkan pergerakkan silia menjadi lambat sehingga 

tidak dapat membersihkan saluran pernafasan, peningkatan produksi 

lendir akibat iritasi oleh bahan pencemar, rusaknya sel pembunuh 

bakteri disaluran pernafasan, membengkaknya saluran pernafasan dan 

merangsang pertumbuhan sel. Akibat dari semua hal tersebut akan 

menyebabkan terjadinya kesulitan bernafas, sehingga benda asing 

termasuk bakteri atau mikroorganisme lain tidak dapat dikeluarkan 

dari saluran pernafasan dan akibatnya memudahkan terjadinya infeksi 

saluran pernafasan.16 17) 
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Polutan udara dapat menjadikan sumber penyakit virus, bakteri 

dan beberapa jenis cacing. Dampak yang diakibatkan oleh polutan 

udara yang buruk dapat mengakibatkan seseorang menjadi alergi yang 

selanjutnya menjadi pintu masuk bagi bakteri yang dapat berpotensi 

terjadinya infeksi.17 Gangguan-gangguan tidak spesifik tetapi khas 

yang di derita individu atau manusia selama berada di dalam gedung 

tertentu di kenal dengan istilah Sick Building Syndrome (SBS). 

8. Kualitas Mikrobiologi dalam ruangan 

 Mikrobiologi adalah organisme yang dapat dilihat hanya 

dengan bantuan pembesaran mikroskop berdaya tinggi, berukuran 

sangat kecil (mikro) sehingga mudah dihembuskan angin dan 

menempel pada debu  (bioaerosol). Sejak tahun 1870 peranan 

mikroorganisme sebagai penyebab penyakit mulai dimengerti dan 

diterima oleh para ilmuwan, hingga saat ini dikenal ada lima kelompok 

Mikroorganisme yaitu : Bakteri, Protozoa, Virus, Algae dan cendawan 

mikroskopis.  Peranan didasarkan pada perbedaan ciri morfologis dan 

struktural serta keadaan lingkungan. Mikroorganisme terdapat dalam 

jumlah sangat besar dan beragam, merupakan bentuk kehidupan yang 

penyebarannya paling luas daripada lautan hingga puncak gunung es, 

mata air panas, tanah berdebu, bahkan tubuh manusia, dalam rongga 

mulut, hidung dan setiap rongga tubuh. Habitat mikroorganisme adalah 

tempat yang mengandung nutrient, kelembaban, dan suhu yang sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan.  
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Keberadaan mikroorganisme dalam ruangan umumnya tidak 

berbahaya bagi kesehatan manusia, namun bakteri, virus dan parasit 

yang kadang dapat menimbulkan penyakit. Adapun  beberapa faktor 

yang mempengaruhi potensi mikroorganisme yang dapat menimbulkan 

penyakit yaitu tempat masuknya mikroorganisme, jumlahnya cukup 

banyak, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan 

kemampuan berpindah pada Host yang baru. Potensi juga masih 

bergantung pada pathogenesitas mikroba dan daya tahan tubuh Host. 

Hanya 5 % dari Investigasi penyebab Sick Building Syndrome 

digedung – gedung karena  konsentrasi Mikrobiologi. Mikroba seperti 

bakteri, fungi dan protozoa masuk melalui sistem ventilasi, 

berkembang didalam gedung, dikarpet yang lembab, furnuture dan 

genangan air pada sistem ventilasi.  kondisi demikian memicu 

penurunan kondisi kesehatan yang biasa dikenal  sebagai humidifier 

fever, hipersensitivity pneomonitis, allergic rhinitis dan conjunctivitis 

terutama pada orang-orang yang rentan ( Suscep tible individual ). 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

6. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

KUMAN 

Kondisi Ruang : 

 Luas Ventilasi 

 Kebersihan udara 

 Pencahayaan 

 Pencemaran dari alat atau bahan didalam gedung 

 Pencemaran yang masuk dari luar gedung 

 Pencemaran mikroba 

 Pencemaran dari bahan bangunan dan alat kantor 

 Pencemaran yang tidak diketahui sumbernya 

 Sistem kerja AC 

 Perawatan AC 

Sick Building Syndrome : 
 

SUHU 

Mekanisme bahan pencemar 

mengganggu kesehatan : 

 

 Gangguan Kekebalan (Imunitas) 

 Terjadinya Infeksi 

 Bersifat Racun (toksik) 

 Mengiritasi 

 
 

 

Umur 
Jenis Kelamin 

Status Gizi 
Kualitas AC 

Konstrusi/Tata Ruang 

KECEPATAN 
GERAK 

UDARA 

KADAR 

DEBU 

K U A L I T A S   U D A R A  

KELEMBABAN 


