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1.1 Latar Belakang 

 

 

Kebakaran hutan di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1982. Hingga saat ini 

kebakaran telah menghanguskan lebih dari 165.000 hektar hutan di beberapa 

provinsi antara lain Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan, 

Maluku dan Papua (Faisal et al., 2012). Meskipun bukan fenomena baru, 

frekuensi dan prevalensi terjadinya kebakaran hutan semakin meningkat 

setiap tahun sehingga menjadi masalah utama di Indonesia karena asap yang 

dihasilkan dari kebakaran tersebut meluas hingga ke beberapa bagian provinsi 

di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura (Harrison, 

2009).  

 

Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan sejumlah besar mengandung 

karbon monoksida (CO), particulate matter (PM), nitrogen dioksida (NO2) 

dan volatile organic compounds (VOCs) seperti benzena, formaldehid dan 

akrelein yang dilepaskan ke atmosfer (CDC, 2014). Selain itu juga terdapat 

komponen gas seperti sulfur dioksida (SO2) dan ozon (O3) yang dihasilkan 

dari asap kebakaran hutan (Perwitasari, 2012). Ditambah dengan unsur-unsur 

yang telah ada di udara seperti N2, O2, CO2 dan H2O (Sudoyo et al., 2009). 
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Dampak yang ditimbulkan dari paparan asap kebakaran hutan dapat 

menyebabkan gangguan pada kesehatan seperti gangguan pada sistem 

kardiologi, hematologi, neurologi, oftalmologi dan respirologi (Naeher et al., 

2007).  

 

Kelainan yang muncul pada sistem respirologi antara lain cedera termal pada 

saluran napas bagian atas yang melibatkan mulut, orofaring  dan laring serta 

cedera parenkim pada saluran napas bawah yang disebabkan oleh bahan 

kimia dan partikel yang berasal dari asap (Antonio, 2013). Cedera parenkim 

secara histologis dapat berupa emfisema paru yang ditandai dengan pelebaran 

dari alveolus dan duktus alveolus,  selain itu juga dapat terjadi destruksi dari 

septum intra alveolar dan infiltrat radang berupa neutrofil (Renne et al., 

2003). 

 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sejauh mana 

kerusakan yang terjadi pada parenkim paru akibat paparan asap pembakaran 

bahan organik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Apakah terdapat pengaruh perbedaan durasi paparan asap pembakaran bahan 

organik terhadap gambaran histopatologi parenkim paru tikus putih (Rattus 

novergicus) jantan galur Sprague dawley? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Mengetahui pengaruh perbedaan durasi paparan asap pembakaran bahan 

organik terhadap gambaran histopatologi parenkim paru tikus putih (Rattus 

novergicus) jantan galur Sprague dawley.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu kedokteran 

khususnya di bidang Patologi Anatomi. 

 

Manfaat Praktis   

1. Bagi peneliti dapat mengembangkan ide dan menambah pengetahuan 

tentang saluran pernafasan khususnya di bidang Patologi Anatomi. 

2. Bagi pembaca dan masyarakat dapat mengetahui bahaya dan dampak dari 

asap pembakaran bahan organik terhadap parenkim paru pada saluran 

pernafasan. 

3. Bagi peneliti lain agar dapat meneruskan penelitian yang berkaitan dengan 

saluran pernafasan. 

4. Bagi pemerintah dapat mengambil tindakan lebih lanjut agar dapat 

menghentikan kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia untuk 

menurunkan angka kejadian gangguan kesehatan khususnya gangguan 

padsa saluran pernafasan. 

 

 



4 
 

1.5 Kerangka Teori 

 

Asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan sejumlah besar mengandung 

CO, PM, NO2, dan VOCs yang dilepaskan ke atmosfer (CDC, 2014). Selain 

itu juga terdapat komponen gas lain seperti SO2 dan O3 (Perwitasari, 2012).  

 

Inhalasi berlebih dari gas yang dihasilkan oleh asap kebakaran hutan dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada organ. Salah satu ogan yang 

dapat mengalami kerusakan yaitu paru karena partikel berbagai macam gas 

tersebut yang sukar larut akan terinhalasi kedalam paru dan mengendap 

terlebih dahulu dibeberapa bagian paru (Sudoyo et al., 2009). 

 

Di zona pernapasan yaitu alveolus, yang merupakan bagian paling superfisial 

yang efektif untuk transfer gas, difusi ke dalam interstitium paru akan 

lengkap. Karena massa total jaringan paru-paru agak kecil dibandingkan 

dengan kompartemen gas lainnya, jumlah yang relatif kecil dari gas tersebut 

akan didistribusikan dalam struktur paru-paru terutama alveolus (WHO, 

2004). 

 

Gas yang dihasilkan dari asap kebakaran hutan memiliki ukuran partikel 0,5–

1 µm. Sebagian gas akan berdifusi melalui kapiler, sebagian lagi akan 

terdeposit di alveolus. Adanya akumulasi berlebih dari partikel gas tersebut di 

alveolus akan menyebabkan pertukaran gas yang buruk (Miller & Chang, 

2003). 
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Berdifusi nya gas dari asap kebakaran hutan dalam jumlah berlebih akan 

menyebabkan peningkatan sintesis IL–8, suatu zat penarik dan pengaktif 

neutrofil yang poten, oleh makrofag paru. Pengeluaran senyawa serupa 

seperti IL–1 dan TNFα  menyebabkan skuesterasi dan pengaktifan neutrofil. 

Neutrofil yang aktif akan mengeluarkan beragam produk seperti oksidan, 

protease, platelet activating factor dan leukotrein yang menyebabkan 

gangguan pada mikrosirkulasi paru sehingga terjadi peningkatan 

permiabilitas alveolar-capillary barrier. Sehingga menyebabkan kerusakan 

pada alveolus paru (Kumar et al., 2007).  

 

Selain itu respon pertama pada inflamasi akut dari adanya inhalasi gas toksik 

berupa akumulasi makrofag yang akan melepaskan neutrofil dan memicu 

terjadinya inflamasi, infiltrat neutrofil akan tetap berada pada alveoli yang 

disebut dengan infiltrat radang. Gas toksik dapat menginduksi terjadinya 

inflamasi pulmo tikus. Salah satu kelainan pada pulmo adalah emfisema, 

yang didefinisikan sebagai suatu pelebaran dari alveolus, duktus alveolus 

serta hilangnya batas antara alveolus dengan duktus alveolus yang disebut 

dengan septum intra alveolar (Okpitasari, 2014). Hal tersebut terjadi karena 

adanya pelepasan elastase dengan mekanisme kerja menginaktifasi protein 

dan khususnya mendegrasasi matriks (Renne et al., 2003). Kerangka teori 

dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Teori Terjadinya Emfisema, Destruksi Septum Alveolar & Infiltrat 

Radang Pada Paru Akibat Asap Kebakaran Hutan 
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1.6 Kerangka Konsep 

 

 

Kerangka konsep penelitian tentang pengaruh perbedaan durasi paparan asap 

pembakaran bahan organik terhadap gambaran histopatologi parenkim paru 

tikus putih (Rattus novergicus) jantan galur Sprague dawley, disajikan pada 

gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

1.7 Hipotesis 

 

Terdapat pengaruh perbedaan durasi paparan asap pembakaran bahan organik 

terhadap gambaran histopatologi parenkim paru tikus putih (Rattus 

novergicus) jantan galur Sprague dawley 
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