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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernafasan  

2.1.1 Anatomi Sistem Pernafasan 

   Saluran nafas adalah tabung atau pipa yang mengangkut udara 

antara atmosfer dan kantong udara (alveolus). Saluran pernafasan terdiri 

dari (Sherwood, 2014): 

1. Hidung (nasal) 

2. Faring 

3. Laring (kotak suara) 

4. Plica vocalis 

5. Epiglotis 

6. Bronkus 

7. Bronkiolus 

8. Alveolus 

  Udara memasuki hidung dan melewati permukaan konka nasal 

yang luas. Permukaan yang luas dan bergelombang ini berfungsi untuk 

menghangatkan, melembabkan dan menyaring udara yang masuk. Sekret 

yang berasal dari sinus paranasal dialirkan ke dalam faring oleh gerakan 

mukosilier epitel respiratorik bersilia. Jaringan limfoid (adenoid) dapat 

menyebabkan obstruksi orifisium tuba eustachi yang menghubungkan 

telinga tengah dengan bagian posterior nasofaring .  

   Epiglotis membentu melindungi laring saat proses menelan dengan 

mengarahkan makanan ke arah esofagus. Kartilago aritenoid yang 
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 membantu proses pembukaan dan penutupan glotis kurang jelas pada anak 

daripada orang dewasa. Sebuah struktur berbentuk V dibentuk oleh pita 

suara. Di bawah pita suara, dinding ruang subglotis menyempit ke arah 

krikoid yang merupakan bagian dari trakea, pada anak usia kurang dari 3 

tahun, cincin krikoid merupakan bagian tersempit jalan nafas. Cincin tulang 

rawan melingkupi kurang lebih 320 derajat jalan nafas berfungsi untuk 

menyangga trakea dan bronkus utama. Dinding posterior trakea merupakan 

jaringan membran. Saluran respiratori yang berada di bagian distal dari 

bronkus lobaris tidak lagi memiliki tulang rawan penyangga (Carter dan 

Marshall, 2014).  

  Paru kanan memiliki tiga lobus (superior, media dan inferior), paru 

kiri memiliki dua lobus (superior dan inferior). Paru memiliki kapasitas luar 

biasa untuk tumbuh. Bayi cukup bulan memiliki kurang lebih 25 juta 

alveoli, orang dewasa memilki 300 juta alveoli. Sebagian besar 

pertumbuhan alveoli tersebut terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan dan 

selesai pada usia 8 bulan ketika volume paru bertambah sesuai pertumbuhan 

linear namun alveoli paru biasanya tidak terbentuk (Carter dan Marshall, 

2014). 

2.1.2 Fisiologi Sistem Pernafasan  

  Fungsi utama respirasi adalah memperoleh oksigen untuk digunakan oleh 

sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Paru 

memiliki peran utama dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon 

dioksida antara udara dan darah. Anatomi jalan nafas, mekanik otot 

pernafasan dan kerangka costae, sifat alami alveolus kapiler,
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sirkulasi pulmonal, metabolisme jaringan dan kontrol neuromuskular 

terhadap ventilasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertukaran 

gas. Udara memasuki paru saat tekanan di dalam rongga thoraks lebih 

rendah dibandingkan tekanan atmosfer. Saat inspirasi, tekanann negatif di 

dalam rongga thorax terjadi akibat kontraksi dan gerakan diafragma ke arah 

bawah. Otot otot aksesori pernafasan tidak digunakan saat seseorang 

bernafas tennag, namun digunakan saar olahraga atau dalam keadaan sakit 

untuk memperbesar rongga toraks. Ekshalasi pada umumnya merupakan 

suatu proses pasif tetapi pada ekshalasi aktif, otot-otot abdomen dan 

intercostal internal ikut terlibat (Carter dan Marshall, 2014).  

  Resistensi jalan napas dipengaruhi oleh diameter dan panjang 

saluran respiratori, viskositas gas daan sifat alami aliran udara. Saat 

bernafas tenang, aliran udara di saluran respiratori kecil biasanya bersifat 

laminar dan resistensi berbanding terbalik dengan pangkat empat dari 

diameter saluran pernafasan. Pada frekuensi respiratori yang lebih tinggi 

aliran turbulen terutama di saluran pernafasan besar, meningkatkan 

resistensi. Perubahan yang relatif kecil pada diameter saluran respiratori 

dapat menyebabkan perubahan resistensi yang besar. Volume gas yang ada 

di dalam paru disebut dengan residual fungsional (KRF). Volume gas ini 

mempertahankan pertukaran oksigen selama ekshalasi. Daya mengembang 

paru merupakan besaran yang menyatakan sejauh mana paru mudah untuk 

dikembangkan. Kondisi-kondisi yang yang menurunkan daya mengembang 

paru dapat menyebabkan penurunan KRF. Sebaliknya, KRF dapat 

meningkat pada penyakit paru obstruktif akibat terperangkapnya gas di 
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dalam paru. Selama pernafasan tidak normal, volume paru biaanya berada di 

rentang tengah inflasi. Volume residual (VR) adalah volume gas yang 

tersisa dalam paru di akhir ekshalasi maksimal, sedangkan kapasitas paru 

total (KPT) adalah volume gas di dalam paru di akhir inhalasi maksimal. 

Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dari 

paru dan merupakan selisih antara KPT dan VR (Carter dan Marshall, 

2014).  

  Ventilasi alveolar didefinisikan sebagai pertukaran karbon dioksida 

antara alveoli dan lingkungan eksternal. Pada kondisi normal, sekitar 30% 

udara pernafasan mengisi jalan nafas yang tidak berfungsi dalam pertukaran 

udara (ruang rugi anatomik). Mengingat ruang rugi anatomik relatif konstan, 

peningkatan volume tidal dalam meningkatkan efiisiensi ventilasi. 

Sebaliknya, jika volume tidal berkurang, rasio ruang rugi per volume tidal 

meningkat, sehingga ventilasi alveolar akan menurun. Pertukaran gas 

tergantung pada ventilasi alveolar, aliran darah kapiler paru dan difusi 

melalui membran alveolar kapiler. Pertukaran karbon dioksida ditentukan 

oleh ventilasi alveolar, sedangkan pertukaran oksigen terutama ditentukan 

oleh kesesuaian ventilasi dengan aliran darah paru (Carter dan Marshall, 

2014).  

2.2 Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

2.2.1 Pengertian 

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) adalah penyakit saluran 

pernafasan yang bersifat akut dengan berbagai macam gejala (sindrom), 

yang disebababkan oleh berbagai sebab (multifaktorial) (Widoyono, 2011). 
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Infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA) akibat polusi adalah ISPA yang 

disebabkan oleh faktor risiko polusi udara seperti asap rokok, asap 

pembakaran di rumah tangga, gas buang sarana transportasi dan industri, 

kebakaran hutan dan lain lain (Kemenkes RI, 2012). ISPA adalah penyakit 

yang heterogen kompleks yang disebabkan oleh banyak patogen yang dapat 

mengenai dari faring sampai alveoli (Taksande, 2016).   

Beberapa definisi ISPA diatas dapat disimpulkan bahwa ISPA 

merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain lingkungan dan patogen.  

2.2.2 Etiologi 

  Etiologi ISPA terdiri dari (Widoyono, 2011 )  : 

Bakteri : Diplococcus pneumoniae, Pneumococcus, Streptococcus 

pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, 

dan lain-lain. 

  Virus :   influenza, adenovirus, cytomegalovirus. 

  Jamur :   Aspergilus sp., Candida albicans, dan lain-lain. 

Aspirasi :  makanan, asap kendaraan bermotor, BBM (Bahan Bakar 

Minyak) seperti minyak tanah, cairan amnion pada saat lahir, 

benda asing (biji-bijian, mainan plastik, dan lain-lain). 

 2.2.3 Faktor Risiko ISPA 

1. Kondisi lingkungan, 

a. Polusi udara dalam rumah 

ISPA yang disebabkan oleh faktor risiko polusi udara seperti asap 

rokok, asap pembakaran di rumah tangga, gas buang sarana 
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transportasi dan industri, kebakaran hutan dan lain lain (Kemenkes 

RI, 2012). Perokok dalam rumah akan memperbesar resiko anggota 

keluarga yang menderita sakit, seperti gangguan pernapasan, 

memperburuk asma dan memperberat penyakit angina pectoris 

serta dapat meningkatkan resiko untuk mendapat serangan ISPA 

khususnya pada balita (Wardani et al, 2015). 

b. Kepadatan hunian 

Kepadatan hunian yang tergolong padat akan memudahkan 

penularan patogen penyebab ISPA dari satu orang ke orang lain 

dalam satu rumah (Nindya dan Sulistyorini 2005). Menurut 

Kementrian Kesehatan RI, satu orang idealnya menempati 9m
2
 atau 

rumah tipe 36 apabila yang menempati adalah 4 orang dalam satu 

rumah. 

c. Kelembaban  

Kelembapan akan menciptakan media yang baik bagi pertumbuhan 

bakteri patogen atau bakteri-bakteri penyebab penyakit. 

Kelembaban berhubungan denganventilasi dan pencahayaan yang 

ada di dalam rumah (Gapar et al, 2015). 

d. Ventilasi 

Ventilasi disamping berfungsi sebagai lubang pertukaran udara 

juga dapat berfungsi sebagai lubang masuknya cahaya alam atau 

matahari ke dalam ruangan. Kurangnya udara segar yang masuk ke 

dalam ruangan dan kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan 
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peningkatan risiko kejadian ISPA (Sukamawa, Sulistyorini dan 

Keman, 2006). 

e. Pencahayaan 

Pencahayaan terdiri dari pencahayaan alami dan buatan. 

Pencahayaan alami oleh matahari yang cukup akan mengurangi 

kelembaban dalam rumah (Kemenkes, 2011). 

f. Struktur Bangunan Rumah 

Struktur bangunan rumah yang baik terdiri dari jenis lantai yang 

terbuat dari ubin atau keramik, jenis dinding dari batu bata 

permanen dan jenis atap rumah yang kedap air (Kemenkes, 2011) 

g. Sosial ekonomi (pengetahuan orang tua balita, kebiasaan merokok 

orang tua) 

Anak yang tinggal bersama anggota keluarga perokok mengalami 

risiko ISPA lebih tinggi daripada yang anggota keluarganya bukan 

perokok (Supraptini, Hananto, Hapsari 2010). Faktor sosial 

ekonomi juga berpengaruh terhadap ketidaktahuan bahaya 

penggunaan kayu bakar dan obat nyamuk dalam rumah (Hugo et 

al, 2014).  

h. Ketersediaan serta efektivitas pelayanan kesehatan  

Ketersediaan dan keterjangkauan tempat layanan kesehatan 

berpengaruh terhadap penanganan pasien yang menderita penyakit. 

Tempat layanan kesehatan yang terjangkau akan memudahkan 

masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang memadai 

(Widoyono, 2011).  
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i. Pola pemberian ASI pada balita 

Air Susu Ibu (ASI)  merupakan minuman alami bagi bayi baru lahir 

pada bulan pertama kehidupan yang memiliki banyak manfaat 

dalam masa pertumbuhan. Komposisi ASI sangat tepat dalam masa 

pertumbuhan bayi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang 

berubah-ubah sesuai dengan usianya. Air Susu Ibu juga dapat 

memberikan kekebalan pada tubuh anak karena kandungan 

antibodi yang terkandung didalamnya (Lebuan dan Somia, 2017). 

2.  Faktor penjamu (host), seperti: 

a. Usia 

Umur mempunyai pengaruh yang besar terhadap timbulnya ISPA. 

Anak-anak merupakan kelompok usia yang rentan terhadap 

berbagai jenis paparan penyakit. ISPA yang terjadi pada anak dan 

bayi akan memberikan gambaran klinis yang lebih buruk bila 

dibandingkan dengan orang dewasa. Gambaran klinis yang buruk 

dan tampak lebih berat tersebut terutama disebabkan oleh infeksi 

virus pada bayi dan anak yang belum memperoleh kekebalan 

alamiah (Nasution, 2009). 

b. Berat badan lahir rendah pada balita 

Bayi yang dilahirkan dengan BBLR mudah terserang ISPA Hal 

tersebut karena BBLR memiliki sistem pertahanan tubuh yang 

rendah terhadap mikroorganisme patogen. Anak yang lahir dengan 

BBLR lebih rentan terkena infeksi (Chandrawati dan Alhabsyi, 

2014).  
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c. Status Kekebalan 

Kemampuan tubuh seorang anak untuk menangkal suatu penyakit 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu: faktor genetik dan kualitas 

vaksin. Namun anak yang telah menerima imunisasi lengkap, 

kemungkinan untuk menderita ISPA tetap ada (Layuk et al, 2014) 

d.  Status gizi 

Status gizi seseorang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh 

dan kerentanan terhadap infeksi (Lebuan dan Somia, 2017). 

3. Faktor agent  (virus, bakteri, jamur)  

WHO (2007) menyebutkan faktor agent, meliputi: 

a. Cara penularan  

b. Daya tular 

c. Faktor virulensi 

d. Jumlah mikroba (ukuran inokulum) 

 2.2.4 Tanda dan Gejala 

Djojodibroto (2009), menyebutkan penyakit infeksi saluran pernafasan 

dapat memberikan gejala klinik yang beragam, antara lain: 

1. Gejala koriza, yaitu pengeluaran cairan (discharge) nasal yang 

berlebihan, bersin, obstruksi nasal, mata berair, konjungtivitis ringan, 

sakit tenggorokan yang ringan sampai berat, rasa kering pada bagian 

posterior palatum mole dan uvula, sakit kepala, malaise, lesu serta 

rasa kedinginan. Demam jarang terjadi. 

2. Gejala faringeal, yaitu sakit tenggorokan yang ringan sampai berat. 

Peradangan pada faring, tonsil dan pembesaran kelenjar adenoid yang 
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dapat menyebabkan obstruksi nasal, batuk sering terjadi, tetapi gejala 

koriza jarang. Gejala umum seperti rasa kedinginan, malaise, rasa 

sakit di seluruh badan, sakit kepala, demam ringan, parau. 

3. Gejala faringokonjungtival yang merupakan varian dari gejala 

faringeal. Gejala faringeal sering disusul oleh konjungtivitis yang 

disertai fotofobia.  

4. Gejala influenza yang dapat merupakan kondisi sakit yang berat. 

Demam menggigil, lesu, sakit kepala, nyeri otot menyeluruh, malaise 

dan anoreksia yang timbul tiba-tiba, batuk, sakit tenggorokan dan 

nyeri retrosternal.  

5. Gejala herpangina yang sering menyerang anak-anak, yaitu sakit 

beberapa hari. Sering menimbulkan vesikel faringeal, oral dan 

gingival yang berubah menjadi ulkus. 

6. Gejala obstruksi laringotrakeobrokitis akut, yaitu kondisi serius yang 

mengenai anak-anak ditandai dengan batuk, dispnea, stridor inspirasi 

yang disertaii sianosis. 

 2.2.5 Patogenesis ISPA 

Saluran pernafasan memiliki sistem pertahanan, meliputi mukosa, 

makrofag dan antibodi. Udara yang masuk melalui hidung akan disaring 

oleh rambut pada hidung, partikel kecil dari udara akan menempel pada 

mukosa. Pada udara yang kotor, partikel udara akan tertahan pada 

mukosa sehingga pergerakan silia akan menjadi lambat dan 

menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, sehingga bakteri tertarik ke 
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dalam dan tidak dapat dikeluarkan dari sistem pernafasan (Mukono, 

2008).  

Mikroorganisme  yang lolos dari mekanisme pertahanan saluran 

nafas atas akan dihalang oleh lapisan pertahanan ketiga yang penting, 

yaitu sistem imun, untuk mencegah mikroorganisme oleh limfosit, tetapi 

juga melibatkan sel-sel darah putih lainnya misalnya makrofag, neutrofil, 

dan sel mast yang tertarik ke daerah tempat proses peradangan 

berlangsung. Apabila terjadi gangguan mekanisme pertahanan di sistem 

pernapasan, atau apabila mikroorganismenya sangat virulen, maka dapat 

timbul infeksi saluran napas bagian bawah (Mukono, 2008). 

2.2.6 Klasifikasi ISPA 

  Klasifikasi penyakit ISPA menurut Widoyono (2011), terdiri dari: 

1. Bukan Pneumonia – mencakup kelompok pasien balita dengan batuk 

yang tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi nafas dan tidak 

menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke arah 

dalam. Contohnya adalah common cold, faringitis, tonsilitis dan otitis. 

2. Pneumonia – didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran 

bernafas. Diagnosis gejala ini berdasarkan usia. Batas frekuensi nafas 

cepat pada anak berusia 2 bulan sampai <1 tahun adalah 50 kali per 

menit dan untuk anak usia 1 sampai <5 tahun adalah 40 kali per menit. 

3. Pneumonia berat – didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran 

bernafas disertai sesak nafas atau tarikan dinding dada bagian bawah 

ke arah dalam (chest indrawing) pada anak berusia dua bulan sampai 

<5 tahun. untuk anak berusia <2 bulan, diagnosis pneumonia berat 
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ditandai dengan adanya nafas cepat yaitu frekuensi pernafasan 

sebanyak 60 kali per menit atau lebih, atau adanya tarikan yang kuat 

pada dinding dada bagian bawah ke arah dalam (severe chest 

indrawing). 

 2.2.7 Penatalaksanaan ISPA 

1. Bukan pneumonia: perawatan di rumah 

     2. Pneumonia: diobati + diberi nasihat tentang perawatan di rumah 

     3. Pneumonia berat: dirujuk ke rumah sakit. 
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USIA 2 BULAN SAMPAI <5 TAHUN 

TANDA 
- Tarikan dinding dada bagian bawah 

ke arah dalam yang kuat. 

- Tidak ada tarikan dinding dada bagian 

bawah ke arah dalam. 

- nafas cepat: 

2 bulan - <12 bulan: >50x per menit 

1 tahun - <5 tahun: >40x per menit 

 

- Tidak ada tarikan dinding dada bagian 

bawah ke arah dalam. 

- Tidak ada nafas cepat 

2 bulan - <12 bulan: <50x per menit 

1 tahun - <5 tahun: <40x per menit 

KLASIFIKASI PNEUMONIA BERAT PNEUMONIA BUKAN PNEUMONIA 

TINDAKAN 

- Rujuk segera ke sarana kesehatan 

- Beri antibiotik satu dosis bila jarak 

ke sarana kesehatan jauh 

- Obati bila demam 

- Obat bila ada wheezing 

- Nasihati ibu untuk melakukan 

perawatn di rumah 

- Beri antibiotik selama 5 hari 

- Anjurkan ibu untuk kontrol 

setlah 2 hari atau lebih cepat bila 

keadaan anak memburuk 

- Obati bila demam 

- Obati bila ada wheezing 

 

- Jika batuk berlangsung selama 

30 hari, rujuk untuk 

pemeriksaan lanjutan. 

- Obati penyakit lain bila ada 

- Nasihati ibu untuk melakukan 

perawatan di rumah. 

- Obati bila demam 

- Obati bila ada wheezing 
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2.3 Pencemaran Udara Dalam Rumah  

 Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau 

dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh 

kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. 

 Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1407 

tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara, 

pencemaran udara  adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga 

mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan atau 

mempengaruhi kesehatan manusia. 

Ada beberapa jenis pencemaran udara, salah satunya adalah 

Pencemaran udara dalam ruang (indoor air pollution) yang disebut juga udara 

tidak bebas seperti di rumah, pabrik, bioskop, sekolah, rumah sakit, dan 

bangunan lainnya. Biasanya zat pencemarnya adalah asap rokok, asap yang 

terjadi di dapur tradisional ketika memasak, dan lain-lain. Indoor air pollution 

dapat menjadi salah satu faktor risiko kesehatan. Polusi udara dalam rumah 

terdiri dari PM, NO2 dan CO yang bersumber dari asap rokok dan asap 

pembakaran kayu (NSW Goverment, 2012).  

2.4 Asap Rokok 

 Disebutkan pada PP No. 19 tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah 

hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya 

yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies 
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lainnya, atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan dan atau bahan 

tambahan. Dalam sebatang rokok mengandung nikotin, tar, sianida, benzene, 

amonia, karbon monoksida, cadmium dan zat berbahaya lainnya.  

Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun dan bahan 

bahan yang dapat menimbulkan kanker (karsinogen). Bahan berbahaya dan racun 

dalam rokok tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang 

merokok (perokok aktif) , namun juga kepada orang-orang di sekitarnya yang 

tidak merokok yang sebagian besar adalah bayi, anak-anak dan ibu-ibu yang 

menjadi perokok pasif. Perokok pasif mempunyai risiko yang sama dengan 

perokok aktif karena perokok pasif juga menghirup kandungan karsinogen (zat 

yang memudahkan timbulnya kanker yang ada dalam asap rokok) dan 4.000 

partikel lain yang ada di asap rokok, sebagaimana yang dihirup oleh perokok 

aktif.  Efek umum yang di alami oleh non perokok di suatu ruangan penuh asap 

rokok berkisar dari iritasi ringan pada mata dan tenggorokan hingga serangan 

angina (Udumbara dalam Wardani, 2015). Paparan asap rokok berpengaruh 

terhadap kejadian ISPA pada balita, dimana balita yang terpapar asap rokok 

berisiko lebih besar untuk terkena ISPA dibanding balita yang tidak terpapar asap 

rokok. Paparan asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok aktif dalam keluarga 

sangat mengganggu sirkulasi udara apabila dihirup oleh anggota keluarga lainya 

yang tidak merokok khususnya balita (Supraptini et al, 2010).  

2.5 Asap Pembakaran Kayu dalam Rumah Tangga  

Bahan bakar padat menghasilkan karbon monoksida. Memasak dengan 

menggunakan bahan bakar padat (kayu, arang, serpihan kayu, kotoran hewan dan 

batu bara) memproduksi banyak asap di sekitar rumah yang mengandung berbagai 



20 

 

 

 

macam polutan yang membahayakan kesehatan. Terdapat banyak kasus yang 

menunjukkan bahwa pencemaran udara dalam rumah berperan besar dalam 

penyakit pernafasan akut maupun kronis pada anak-anak dan orang dewasa 

(WHO, 2014).  

2.6 Asap Obat Nyamuk 

 Asap obat nyamuk mengandung CO, SO2 dan berbagai jenis senyawa 

(Dichiorovynil dirnethyl phosfat (DDVP), Propoxur (Karbamat) dan 

Diethyltoluamide yang efektif dalam mengontrol serangan nyamuk, sehingga 

dapat menghindari penyakit-penyakit yang diperantarai oleh nyamuk. Sebagian 

besar obat nyamuk terdiri dari bahan nabati, seperti serbuk kayu, serbuk 

tempurung kelapa, bubuk joss, pengikat, pewarna, oksidan (misalnya, nitrat), dan 

aditif lainnya. Ketika kumparan nyamuk dibakar, insektisida menguap dengan 

asap, yang efketif melumpuhkan nyamuk dan mencegahnya memasuki ruangan. 

Pembakaran bahan sisa menghasilkan partikel submikrometer dan polutan gas 

dalam jumlah yang besar. Partikel submikrometer ini dapat mencapai saluran 

pernapasan bagian bawah dan dilapisi dengan berbagai senyawa organik seperti 

hidrokarbon polisiklik aromatik. Selain itu, membakar satu obat nyamuk 

melepaskan jumlah partikel yang sama (PM2.5) seperti membakar 75-137 batang 

rokok. Emisi formaldehida dari pembakaran satu kumparan bisa setinggi yang 

dikeluarkan dari pembakaran 51 batang rokok (Chen et al, 2008). 

2.7 Asap Kendaraan Bermotor 

 Asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor mengandung karbon 

monoksida (CO), SO2 yang tinggi dan particulate matter (PM). Partikulat halus 

(PM2.5) adalah polutan udara umum yang telah dikaitkan dengan beberapa hasil 
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kesehatan yang merugikan. Tingkat ambien berkontribusi terhadap sejumlah besar 

kematian dan penyakit prematur yang dapat dihindari, dan penelitian telah 

menunjukkan hubungan yang signifikan antara polusi udara yang berhubungan 

dengan lalu lintas dan kematian dini, serta menunjukkan peningkatan risiko 

penyakit pernapasan dan kardiovaskular terkait dengan jarak dekat perumahan 

dekat dengan polusi lalu lintas (Kheirbek et al, 2016). 

2.8 Teori Segitiga Epidemiologi 

Segitiga epidemiologi digunakan untuk menganalisi peran dan keterkaitan 

setiap faktor dalam epidemiologi penyakit menular, yaitu pengaruh, rekativitas 

dan efek yang dimiliki setiap faktor terhadap faktor lainnya. Untuk memahami 

model segitiga epidemiologi ini, seseorang harus memahami istilah yang 

digunakan dalam segitiga tersebut.  

Agens adalah penyebab penyakit. Bakteri, virus, parasit, jamur atau 

kapang merupakan berbagai agens yang ditemukan sebagai penyebab penyakit 

infeksius. Pada penyakit, kondisi ketidakmampuan, cedera atau situasi kematian 

lain, agens dapat berupa zat kimia seperti pelarut/solven, faktor fisik seperti 

radiasi atau panas, defisiensi gizi atau beberapa substansi lain seperti racun ular 

berbisa. Satu atau beberapa agens dapat berkontribusi pada satu penyakit 

(Timmreck, 2005). 

Pejamu adalah organisme, biasanya manusia atau hewan yang menjadi 

tempat persinggahan penyakit. Pejamu bisa saja terkena atau tidak terkena 

penyakit. Pejamu memberikan tempat penghidupan kepada suatu patogen. 

Patogen merupakan mikroorganisme penyebab penyakit atau substansi terkait 

lainnya. Tingkat imunitas, susunan genetik, tingkat pajanan, status kesehatan dan 
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kebugaran tubuh pejamu dapat menentukan efek yang ditimbulkan organisme 

penyakit terhadap tubuh, kondisi tubuh pejamu dan kemampuan mikroorganisme 

untuk menerima lingkungan yang baru juga menjadi faktor penentu, karena 

beberapa organisme hanya dapat tumbuh subur pada kondisi yang ideal dan 

terbatas (Timmreck, 2005).  

Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi dan juga kondisi luar 

manusia atau hewan yang menyebabkan atau memungkinkan penularan penyakit. 

Fakto-faktor lingkungan dapat mencakup aspek biologis, sosial, budaya dan aspek 

fisik lingkungan. Sekitar tempat hidup organisme dan efek dari lingkungan 

terhadap organisme itu juga merupakan bagian dari lingkungan. Lingkungan dapat 

berada di dalam pejamu atau di luar pejamu (dalam masyarakat) (Timmreck, 

2005). 

Waktu dapat mempengaruhi masa inkubasi, harapan hidup pejamu 

patogen (agens) dan durasi perjalanan penyakit atau kondisi. Permasalahan lain 

yang berkaitan dengan waktu mencakup keparahan penyakit, dalam hal berapa 

lama seseorang terinfeksi atau sampai suatu kondisi menyebabkan kematian atau 

sampai melewati ambang bahaya menuju kesembuhan (Timmreck, 2005). 
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Gambar 2.1 Segitiga epidemiologi (Timmreck, 2005) 

 

 

 

 


