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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Paru merupakan suatu organ respiratorik yang memiliki  area permukaan 

alveolus seluas 40 m
2
 untuk pertukaran udara antara O2 dengan CO2.

1
 Kelainan 

yang terjadi pada paru dapat disebabkan oleh iritan, inhalasi alergen dan toksik 

obat-obatan yang menyebabkan perubahan struktur mikroskopis sehingga terjadi 

penurunan fungsi paru dan penurunan kualitas hidup manusia.
2
 Penyakit paru 

obstruktif kronik (PPOK)  merupakan suatu penyakit dengan karakteristik 

keterbatasan saluran napas yang irreversible, biasanya progresif, dan berhubungan 

dengan respon inflamasi dikarenakan bahan yang merugikan atau gas.
3
 Inflamasi 

pada PPOK dapat terjadi dari paparan iritan yang kronik seperti asap rokok dan 

polusi udara.
4
 Paparan polusi udara secara terus menerus menimbulkan reaksi 

inflamasi pada saluran napas diantaranya bronkitis kronis dan emfisema. PPOK 

akan berdampak negatif bagi penderita yaitu menurunnya kualitas hidup.
5
 WHO 

menyebutkan bahwa PPOK merupakan penyebab kematian keempat di dunia. 

WHO memperkirakan bahwa sekitar 80 juta orang akan menderita PPOK dan 3 

juta meninggal karena PPOK pada tahun 2005 dan diproyeksikan akan meningkat  

>30% pada 10 tahun mendatang.
6
 Data prevalensi PPOK tidak dimiliki oleh 

Indonesia, namun Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok yang banyak
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serta merupakan pengguna kendaraan bermotor yang relatif meningkat tiap 

tahunnya dipastikan memiliki prevalensi PPOK yang tinggi.
5
 

Anemia merupakan kondisi dimana berkurangnya hingga dibawah nilai 

normal jumlah sel darah merah, kuantitas hemoglobin dan volume packed red cell 

(hematokrit) per 100 ml. Kuantitas hemoglobin dapat berkurang sebagai akibat 

dari paparan polutan asap kendaraan bermotor terutama nitrogen oksida dan 

timbal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abu bakar MB pada tahun 

2014 pada tikus Sprague Dawley jantan yang dipapar asap kendaraan selama 6 

jam/hari terdapat penurunan kadar hemoglobin secara signifikan.
7
 

Aktivitas transportasi khususnya kendaraan bermotor merupakan sumber 

utama pencemaran udara di daerah perkotaan.
8 Sebagian besar kendaraan 

bermotor berpotensi menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat 

perawatan yang kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan 

kualitas yang kurang baik. 
9
 Proses pembakaran bahan bakar minyak yang tidak 

sempurna dalam kendaraan bermotor menghasilkan unsur-unsur kimiawi yang 

mencemari udara, seperti karbon monoksida (CO), oksida-oksida sulfur (SOx), 

oksida-oksida nitrogen (NOx), hidrokarbon (HC), dan timbal (Pb).
10

 

Berbagai macam polutan yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor 

dapat menimbulkan ROS (Reactive Oxygen Species) melalui mekanisme 

pengrusakan makromolekul seperti protein, asam nukleat, dan lipid. Radikal bebas 

menimbulkan reaksi peroksidasi lipid pada membran sel, mengubah fungsi 

mitokondria, serta mengaktivasi  sel-sel inflamasi yang meningkatkan radikal 
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bebas dalam tubuh.
11

 Disamping itu polutan yang terkandung dalam asap 

kendaraan bermotor memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu perubahan 

struktur jaringan hingga terjadinya kanker. 
12

  

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Minartika pada tahun 2010 

mengenai pengaruh timbal pada udara jalan tol terhadap gambaran mikroskopis 

paru menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan pada struktur 

mikroskopis paru yang diberi paparan timbal pada udara jalan tol 8 jam/hari 

selama 30 hari.
13

 Selain itu, pada keracunan timbal akan menyebabkan penurunan 

antioksidan alami dalam tubuh, meningkatkan Reactive Oxygen Species (ROS) 

dan dapat menghambat enzim yang berperan penting dalam sintesis hemoglobin 

sehingga menurunkan kadar hemoglobin dan menyebabkan anemia.
14, 15

 

Susu kambing mudah diperoleh karena peternakan kambing tersebar di 

sebagian besar wilayah Indonesia.
16

 Susu kambing mengandung berbagai 

makronutrien dan mikronutrien yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan susu 

kambing lebih mirip dengan ASI sehingga jarang menimbulkan alergi jika 

dibandingkan dengan susu sapi. Susu kambing sebagai sumber protein lengkap 

yang mengandung asam amino esensial. Protein pada susu kambing merupakan 

sumber utama biopeptida aktif. 
17

  

Biopeptida aktif yang terkandung dalam susu kambing dapat berperan 

sebagai antioksidan. 
18

 Selain itu susu kambing mengandung mikronutrien yang 

bermanfaat sebagai antioksidan dan antiinflamasi seperti vitamin C, vitamin B6 

dan vitamin E, bahan pembentuk oksidan alami seperti sistein, seng (Zn) dan besi 
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(Fe) yang mampu sebagai kompetitif inhibitor pengikatan timbal di traktus 

gastrointestinal dan meningkatkan kadar SOD dan mengaktivasi enzim ALAD 

sehingga sintesa hemoglobin dapat terjadi dan vitamin C yang juga dapat berperan 

dalam mengikat Pb dan meningkatkan ekskresinya.
19

 Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Javier Diaz-Castro pada tahun 2012, pemberian susu kambing 

bubuk dengan dosis 473,2 mg/KgBB pada tikus memiliki manfaat sebagai 

antioksidan pada kelebihan asupan Fe (Zat besi) yang kronik.
20

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan belum adanya penelitian 

mengenai pengaruh pemberian susu kambing terhadap gambaran mikroskopis 

paru dan kadar hemoglobin yang terpapar asap kendaraan bermotor mendorong 

peneliti untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian 

susu kambing bubuk dengan dosis 473,2 mg/KgBB terhadap gambaran 

mikroskopis paru dan kadar hemoglobin tikus wistar yang terpapar asap 

kendaraan bermotor 8 jam perhari selama 30 hari di SPBU Tugu Suharto 

Sampangan, Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian susu kambing berpengaruh terhadap gambaran 

mikroskopis paru dan kadar hemoglobin darah tikus wistar yang terpapar asap 

kendaraan bermotor ? 

 



5 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan  pengaruh pemberian susu kambing terhadap perbedaan 

gambaran mikroskopis paru dan kadar hemoglobin tikus wistar yang terpapar asap 

kendaraan bermotor. 

1.4.1  Tujuan Khusus 

1) Membuktikan pengaruh pemberian susu kambing terhadap gambaran 

mikroskopis paru tikus wistar yang terpapar asap kendaraan bermotor 

2) Membuktikan pengaruh pemberian susu kambing terhadap kadar 

hemoglobin darah tikus wistar yang terpapar asap kendaraan bermotor. 

3) Membuktikan perbedaan gambaran mikroskopis paru tikus wistar yang 

terpapar asap kendaraan bermotor antara tikus yang diberi susu 

kambing dengan tikus yang tidak diberi susu kambing. 

4) Membuktikan perbedaan gambaran mikroskopis paru tikus wistar 

antara tikus yang diberi susu kambing dan terpapar asap kendaraan 

bermotor dengan tikus yang tidak diberi susu kambing dan tidak 

terpapar asap kendaraan bermotor. 

5) Membuktikan perbedaan kadar hemoglobin darah tikus wistar yang 

terpapar asap kendaraan bermotor antara tikus yang diberi susu 

kambing dengan yang tidak diberi susu kambing. 

6) Membuktikan perbedaan kadar hemoglobin darah tikus wistar antara 

tikus yang diberi susu kambing dan terpapar asap kendaraan bermotor 
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dengan tikus yang tidak diberi susu kambing dan tidak terpapar asap 

kendaraan bermotor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bidang pengetahuan 

 Memberikan dasar ilmiah tentang pengaruh pemberian susu kambing 

terhadap gambaran mikroskopis paru dan kadar hemoglobin dalam darah 

yang terpapar asap kendaraan bermotor 

2) Bidang pelayanan Masyarakat 

 Memberikan informasi kepada masyarakat terutama yang sering terpapar 

asap kendaraan bermotor mengenai dampak asap kendaraan bermotor 

terhadap organ paru dan kadar hemoglobin. 

3) Bidang penelitian 

 Dapat memberikan informasi referensi penelitian yang berhubungan 

dengan pengaruh pemberian susu kambing terhadap gambaran 

mikroskopis paru dan kadar hemoglobin tikus wistar yang terpapar asap 

kendaraan bermotor. 
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1.5 Orisinalitas 

Tabel 1. Orisinalitas 

No Orisinalitas  Desain Hasil 

1. Putri Minartika. 2010. 

Pengaruh Timbal (Pb) 

Pada Udara Jalan Tol 

terhadap Gambaran 

Mikroskopis Paru dan 

Kadar Timbal (Pb) 

dalam Darah Mencit 

Balb/C Jantan. 

Semarang 

 

Jenis penelitian 

eksperimental dengan 

rancangan the post test 

only control group 

design pada hewan coba 

mencit Balb/c yang 

terdiri dari 20 ekor 

mencit jantan, dibagi 

menjadi 4 kelompok 

yaitu kelompok kontrol, 

kelompok perlakuan 1 

yang terpapar udara jalan 

tol selama 4 jam, 

kelompok kontrol 2 yang 

terpapar udara jalan tol 

selama 8 jam, dan 

kelompok perlakuan 3 

yang terpapar udara jalan 

tol selama 12 jam. 

Terdapat perbedaan 

bermakna gambaran 

mikroskopis paru pada 

lama paparan 4 jam, 8 

jam dan 12 jam 

paparan timbal pada 

udara jalan tol, 

sedangkan 

pada kadar timbal 

darah tidak terdapat 

perbedaan yang 

bermakna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suciani, Sri .2007. 

Kadar Timbal Dalam 

Darah Polisi Lalu 

Lintas dan 

Hubungannya dengan 

Kadar Hemoglobin 

(Studi pada Polisi 

Lalu Lintas yang 

Bertugas di Jalan 

Raya Kota 

Semarang). Semarang 

Penelitian observasional 

dengan pendekatan 

cross-sectional, dengan 

subyek 90 polisi lalu 

lintas yang bertugas di 

jalan raya kota 

Semarang. Data 

dikumpulkan dengan 

wawancara , kadar timbal 

darah diperiksa dengan 

FAAS (Flame Emission 

Atomic Absorption 

Spectrophotometer), 

kadar hemoglobin 

diperiksa dengan metode 

cyanmethemoglobin. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

6,7% responden 

mempunyai kadar 

timbal melebihi nilai 

normal (>25 µg/dL) 

dengan rerata kadar 

timbal dalam darah 

polisi lalu lintas 13,03 

± 6,24 µg/dL yang 

masih termasuk dalam 

kategori normal. Rerata 

kadar hemoglobin 

darah adalah 15,40 ± 

1,03 g/dL dan angka 

kejadian anemia pada 

polisi lalu lintas adalah 

1,1%. 
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Tabel 1. Orisinalitas (lanjutan) 

No. Orisinalitas Desain Hasil 

3.  Wijayanti A.D., Maria 

A.F., Khasanah 

S.N.2011.Pengaruh 

pemberian Ekstrak 

Kunyit Putih terhadap 

Nilai Hemoglobin, 

Packed Red Cell, 

Jumlah dan 

Diferensial Lekosit 

Tikus yang Terpapar 

Asap Kendaraan 

Bermotor. Yogyakarta 

Jenis penelitian 

eksperimental. Sebanyak 

25 ekor tikus Wistar 

jantan  dibagi menjadi 5 

kelompok. Kelompok 1 

sampai 4 diberi 

perlakuan asap 

kendaraan selama 3 0 

menit tiap pagi dan sore 

selama 6 hari.Kelompok 

2 dan 3 diberi ekstrak 

kunyit putih masing-

masing 50, 1100,dan 200 

mg/Kg BB. Kelompok 4 

dan 5 hanya diberi 

aquades. 

 

Analisis satu arah 

terhadap Hb 

menunjukkan 

perbedaan yang 

signifikan (p<0,05) 

diantara kelompok 

perlakuan. Analisis 

untuk nilai PCV tidak 

menunjukkan 

perbedaan signifikan 

namun menunjukkan 

kenaikan presentasi 

nilai PCV pada 

kelompok yang diberi 

ekstrak kunyit dengan 

kelompok yang tidak 

diberi ekstrak. Jumlah 

total dan diferensiasi 

lekosit tidak 

menunjukkan 

perbedaan yang 

signifikan diantara 

kelompok. 

 

Penelitian ini dikatakan berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

menggunakan desain true experimental dengan post test only with control group, 

menggunakan variabel bebas pemberian susu kambing dan variabel terikat adalah 

gambaran mikroskopik paru dan kadar hemoglobin tikus wistar yang terpapar 

asap kendaraan bermotor. 


