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ABSTRACT 

 
The high human needs and the rapid development of technology and science have 

brought changes in the industrial sector. This encourages humans to change their 

environment to improve their welfare. These environmental changes cause a problem 

called pollution. This scientific paper aims to determine the substances contained in 

factory smoke pollutants, the impact and ways to overcome air pollution due to factory 

smoke. This research is normative research, normative research is research conducted 

through library research in search of theoretical data sources that are useful for solving 

problems. The legal materials used based on the research approach are primary legal 

materials. Primary legal materials are legal materials that have binding force, and 

tertiary legal materials such as legal dictionaries, the internet and the large Indonesian 

language dictionary. Efforts to overcome air pollution are by filtering factory smoke, 

utilizing factory smoke for power generation, and using masks for the community. 

Community knowledge, especially factory owners about the importance of treating 

factory waste, especially factory smoke before releasing it into the environment to 

overcome air pollution. 
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ABSTRAK 

Tingginya kebutuhan manusia serta perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 

yang pesat membawa perubahan di bidang industri. Hal ini mendorong manusia untuk 

merubah lingkungannya untuk meningkatkan kesejehateraan hidupnya. Perubahan 

lingkungan tersebut menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Karya tulis ilmiah 

ini bertujuan untuk mengetahui zat yang terkandung dalam polutan asap pabrik, dampak 

dan cara penanggulangan pencemaran udara akibat asap pabrik. Penelitian ini 

merupakan penelitian normatif, penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan 

melalui studi kepustakaan dalam mencari sumber data yang bersifat teori yang berguna 

untuk memecahkan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan berdasarkan 

pendekatan penelitian adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dan Bahan hukum tersier seperti kamus 

hukum, internet dan kamus besar Bahasa Indonesia.Upaya mengatasi pencemaran udara 

dengan melakukan penyaringan terhadap asap pabrik, pemanfaatan asap pabrik untuk 

pembangkit listrik, dan pemakaian masker bagi masyarakat. Pengetahuan masyarakat 

terutama pemilik pabrik tentang pentingnya untuk mengolah limbah pabrik terutama 

asap pabrik sebelum melepasnya ke lingkungan untuk mengatasi pencemaran udara. 

 

Kata Kunci: Industri, Polutan, Penelitian Normatif, Hukum Primer, Asap Pabrik. 
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PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Peningkatan kualitas hidup dengan 

memanfaatkan lingkungan telah 

dimulai sejak peradaban manusia 

ribuan tahun silam, sebagai usaha 

mendapatkan kesenangan hidup yang 

akan dinikmati diri sendiri maupun 

untuk diwariskan kepada generasi 

yang akan datang. Peningkatan 

kualitas hidup tentunya terasa sejak 

ada revolusi di Eropa dengan ditandai 

dengan adanya revolusi industri. 

Tingginya kebutuhan dan keinginan 

manusia serta perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

sangat pesat membawa perubahan di  

bidang industri. Hal ini mendorong 

manusia untuk merubah 

lingkungannya sebagai gerakan 

industri untuk meningkatkan 

kesejehateraan hidupnya. Perubahan 

lingkungan tersebut menimbulkan 

masalah yang disebut  pencemaran. 

Pencemaran lingkungan terjadi bila 

daur materi dalam lingkungan hidup 

mengalami perubahan sehingga 

keseimbangan dalam hal struktur 

maupun fungsi terganggu. Salah satu 

pencemaran lingkungan yang 

disebabkan oleh industri adalah 

pencemaran udara oleh debu yang 

timbul dari proses pengolahan atau 

hasil industri. Industri selalu 

dikaitkan dengan sumber pencemar 

karena industri merupakan kegiatan 

yang sangat tampak dalam 

pembebasan  berbagai senyawa kimia 

ke lingkungan. Kegiatan industri 

menyebabkan  pencemaran udara 

karena menimbulkan asap sebagai 

sumber titik dengan konsentrasi yang 

cukup tinggi. Kegiatan industri yang 

dilakukan oleh Pabrik merupakan 

salah salah satu unsur  penting dalam 

menunjang pemabungan guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Kegiatan tersebut menimbulkan 

dampak negatif ke pada masyarakat 

sekitar pabrik. Keberadaan pabrik 

yang sangat dekat dengan tempat 

tinggal  penduduk menimbulkan 

banyak spekulasi terutama 

pencemaran udara lingkungan hidup 

masyarakat. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

 

Dari latar belakang permasalahan di 

dapatkan suatu perumusan masalah, 

yaitu : 

1. Apa saja zat berbahaya yang 

terkandung dalam gas buang 

cerobong asap pabrik? 

2. Bagaimana gambaran dari 

pencemaran udara akibat gas 

buang cerobong asap pabrik? 

3. Bagaimana dampak dari 

pencemaran udara gas buang 

cerobong asap pabrik? 

4. Bagaimana cara mengatasi 

pencemaran udara akibat gas 

buang cerobong asap pabrik? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

 

1. Untuk mengetahui zat 

berbahaya yang 

terkandung dalam gas 

buang cerobong asap 

pabrik 

1. Untuk mengetahui gambaran 

dari pencemaran udara akibat 

gas buang cerobong asap 

pabrik 

2. Untuk mengetahui dampak 

dari pencemaran udara akibat 

gas buang cerobong asap 

pabrik 

3. Untuk mengetahui cara 

mengatasi pencemaran udara 

akibat gas buang cerobong 

asap pabrik 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1. Menambah pengetahuan, 

pemahaman, dan 

informasi pembaca 

tentang dampak 

pencemaran udara akibat 

gas buang cerobong asap 

pabrik 

2. Memberi pemahaman tentang 

dampak pencemaran 

udara 

3. Untuk tercapainya kesadaran 

dan mewujudkan udara 

yang bersih 

4. Menambah pengetahuan 

pembaca mengenai cara 

penanggulangan 

pencemaran udara akibat 

gas buat cerobong asap 

 

METODE PENELITIAN 

 

1.5. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan adalah 

daerah sekitar pabrik di Surabaya 

 

1.6. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam karya tulis 

ilmiah ini adalah daerah sekitar 

pabrik di Surabaya 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.7. Pengertian Pencemaran Udara 

 

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 

Pasal 1 ayat 14 “Pencemaran 

lingkungan hidup adalah masuk atau 

dimasukannya makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku 

mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan”. 

Santoso menyebutkan bahwa 

pencemaran udara diartikan sebagai 

adanya bahan atau zat-zat asing di 

udara dalam jumlah yang dapat 

menyebabkan perubahan komposisi 

atmosfer normal. Pencemaran udara 

atau sering kita dengar dengan istilah 

polusi udara dapat diartikan sebagai 

adanya bahan-bahan atau zat-zat 

asing di dalam udara yang 

menyebabkan perubahan susunan 

atau komposisi udara dari keadaan 

normalnya. Pencemaran udara 

disebabkan oleh berbagai macam zat 

kimia, baik berdampak langsung 

maupun tidak langsung yang semakin 

lama akan semakin mengganggu 
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kehidupan manusia, hewan dan 

tumbuhan. 

Umumnya, polutan yang mencemari 

udara berupa gas dan asap. Gas dan 

asap tersebut berasal hasil proses 

pembakaran bahan bakar yang tidak 

sempurna, yang dihasilkan oleh 

mesin-mesin pabrik, pembangkit 

listrik dan kendaraan bermotor. Selain 

itu, gas dan asap tersebut merupakan 

oksidasi dari berbagai unsur penyusun 

bahan bakar, yaitu: CO2 

(karbondioksida), CO 

(karbonmonosida), SOX (belerang 

oksida) dan NOx (nitrogenoksida). 

Pencemaran udara adalah 

bertambahnya bahan atau substrat 

fisik atau kimia ke dalam lingkungan 

udara normal yang mencapai jumlah 

tertentu, sehingga dapat dideteksi 

oleh manusia (atau yang dapat 

dihitung dan diukur) serta dapat 

memberikan efek pada manusia, 

binatang, vegetasi, dan material. 

Selain itu pencemaran dapat pula 

dikatakan sebagai perubahan atmosfer 

oleh karena masuknya bahan 

kontaminan alami atau buatan ke 

dalam atmosfer tersebut. 

Untuk mencegah terjadinya 

pencemaran terhadap lingkungan oleh 

berbagai aktivitas manusia, maka 

diperlukan pengendalian terhadap 

pencemaran lingkungan dengan 

menetapkan baku mutu lingkungan. 

 

1.8. Faktor Penyebab Pencemaran 

Udara 

Pencemaran udara disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain: 

1) Faktor alam (internal), yang 

bersumber dari aktivitas alam, 

seperti: 

a) Abu yang dikeluarkan akibat 

letusan gunung merapi 

b) Gas-gas vulkanik 

c) Debu yang beterbangan di 

udara akibat tiupan angin 

d) Bau yang tidak enak akibat 

proses pembusukan sampah 

organic 

2) Faktor manusia (eksternal), yang 

bersumber dari hasil aktivitas 

manusia, seperti: 

a) Hasil pembakaran fosil-fosil 

dari kendaraan bermotor 

b) Bahan-bahan buangan dari 

kegiatan pabrik industri yang 

memakai zat kimia organik 

dan anorganik 

c) Pemakaian zat-zat kimia yang 

disemprotkan ke udara 

d) Pembakaran sampah rumah 

tangga 

e) Pembakaran hutan 

 

 

1.9. Zat Berbahaya Yang 

Terkandung Dalam Gas Buang 

Cerobong Asap Pabrik 

 

Zat yang terkandung dalam gas buang 

cerobong asap pabrik mempunyai 

dampak pencemaran udara. Limbah 

yang terbesar adalah debu dan 

partikel, yang termasuk limbah gas 

dan limbah B3. Udara adalah media 

pencemar untuk limbah gas. Limbah 

gas atau asap yang diproduksi pabrik 

keluar bersamaan dengan udara. 

Secara alamiah udara mengandung 

unsur-unsur : 
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1. Karbon Monoksida (CO) 

Merupakan hasil pembakaran 

sempurna antara karbon 

dengan oksigen pada 

pembakaran batubara, minyak 

bumi dan gas pada industri. 

Gas karbondioksida dapat 

menyebabkan efek rumah 

kaca. Efek rumah kaca 

merupakan efek dari kadar CO 

yang melebihi kadar yang 

seharusnya sehingga 

menyebabkan panas bumi 

meningkat. 

2. Nitrogen Dioksida (NO2) 

NO2 bersifat racun terutama 

terhadap paru. Meliputi 

nitrogen monoksida dan 

nitrogen dioksida. 

Kebanyakan terdapat dari 

hasil asap kendaraan bermotor 

dan bahan bakar industri. 

Nitrogen monoksida 

merupakan gas yang tidak 

berwarna dan tidak berbau 

sedangkan nitrogen dioksida 

memiliki warna cokelat 

kemerahan dan bau yang 

tajam. Nitrogen dioksida 

berbahaya karena merupakan 

penyusunan asap fotokimia 

dan jika kena mata bisa perih 

dan terhirup menyebabkan 

sesak nafas. 

 

3. Sulfur dioksida (SO2) 

Merupakan senyawa yang 

berasal dari pembakaran 

industri minyak bumi, batu 

bara, letusan gunung merapi 

dan diperoleh juga dari 

oksidasi bijih sulfida. Sulfur 

dioksida yang terhirup banyak 

dapat menyebabkan radang 

paru-paru dan tenggorokan 

akibat terbentuknya asam 

sulfit. Sulfur dioksida 

merupakan gas yang berbau 

menyengat, tidak berwarna, 

tidak flammable dan tidak 

eksplosif. 

4. Hidrokarbon (HC) 

Hidrokarbon di udara akan 

bereaksi dengan bahan-bahan 

laindan akan membentuk 

ikatan baru yang disebut 

plycyclic aromatichidrocarbon 

(PAH) yang banyak dijumpai 

di daerah industri 

dan padat lalu lintas. Bila PA

H ini masuk dalam paru-

paru akan menimbulkan luka 

dan merangsang terbentuknya 

sel-sel kanker. 

5. Khlorin (Cl2) 

Gas Khlorin (CI2) adalah gas 

berwarna hijau dengan bau 

sangat menyengat. Selain bau 

yang menyengat gas khlorin 

dapat menyebabkan iritasi 

pada mata, saluran pernafasan. 

Apabila gas khlorin masuk 

dalam jaringan paru-paru dan 

bereaksi dengan ion hidrogen 

akan dapat membentuk asam 

khlorida yang bersifat sangat 

korosif dan menyebabkan 

iritasi dan peradangan. Gas 

khlorin juga dapat mengalami 

proses oksidasi dan 

membebaskan oksigen. 

 

6. Partikulat Debu (TSP) 
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Pada umunya ukuran 

partikulat debu sekitar 5 

mikron merupakan partikulat 

udara yang dapat langsung 

masuk ke dalam paru-paru dan 

mengendap di alveoli. 

Keadaan ini bukan berarti 

bahwa ukuran partikulat yang 

lebih besar dari 5 mikron tidak 

berbahaya, karena partikulat 

yang lebih besar dapat 

mengganggu saluran 

pernafasan bagian atas dan 

menyebabkan iritasi. 

 

2.0. Gambaran Dari Pencemaran 

Udara Akibat Gas Buang Cerobong 

Asap Pabrik 

 

Gambaran yang didapat setelah 

melakukan pengamatan, keadaan 

udara di lingkungan sekitar pabrik 

tercemar, hal ini dibuktikan dengan 

tingginya suhu di sekitar lingkungan 

pabrik, banyaknya debu di udara dan 

yang menempel pada jendela, 

dinding, dan atap rumah yang 

mengurangi estetika bangunan. 

 

2.1. Dampak Dari Pencemaran 

Udara Akibat Gas Buang Cerobong 

Asap Pabrik 

 

Bagi masyarakat yang rumahnya 

dekat di lokasi pabrik sangat 

merugikan, sebab asap yang 

dikeluarkan dari cerobongnya bisa 

mengotori lingkungan sekitar, udara 

menjadi kotor dan paru-paru menjadi 

tidak sehat karena menghisap udara 

tersebut. Apalagi asap tersebut 

berwarna hitam pekat hasil dari 

limbah produksi. Beberapa penyakit 

yang ditimbulkan oleh asap pabrik 

adalah Asma, Iritasi ringan terhadap 

mata, Penyakit Paru Obstruktif 

Kronik (PPOK), pernapasan akut 

penyakit termasuk pneumonia, 

prematur timbulnya dan penurunan 

dipercepat pada fungsi paru-paru, 

Semua gejala utama pernapasan pada 

orang dewasa, termasuk batuk, 

berdahak, bersin dan dyspnoea. 

Dampak terhadap tanaman adalah 

tanaman yang tumbuh di daerah 

dengan tingkat pencemaran udara 

tinggi dapat terganggu 

pertumbuhannya dan rawan penyakit, 

antara lain klorosis, nekrosis, dan 

bintik hitam. Partikulat yang 

terdeposisi di permukaan tanaman 

dapat menghambat proses 

fotosintesis. Tugas tanaman adalah 

memberikan oksigen hasil dari 

fotosintesis untuk mengurangi kadar 

karbondioksida dan kadar karbon 

monoksida. Tetapi, jika pempecaran 

tersebut semakin banyak dan jumlah 

tanaman seperti pohon besar 

berkurang, maka tak terlalu banyak 

berpengaruh. 

 

2.2. Cara Mengatasi Pencemaran 

Udara Akibat Gas Buang Cerobong 

Asap Pabrik 

1. Mengolah asap pabrik, 

mengubah asap pabrik 

menjadi listrik yang disebut 

Pembangkit Listrik Tenaga 

Asap. Asap pabrik yang 

dihasilkan mengandung energi 

panas yang dapat diubah 

menjadi energi listrik 
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sehingga menjadi alternatif 

yang menguntungkan. 

2. Ditanggulangi dengan cara 

diminimalisasi. Artinya pihak 

perusahaan atau pabrik lebih 

memberlakukan bahan-bahan 

yang berpotensi menghasilkan 

limbah non ekonomis dengan  

 

SIMPULAN  

 

Aktivitas yang dilakukan oleh pabrik 

menimbulkan pencemaran udara 

dibuktikan dengan tingginya suhu 

udara di sekitar dan banyaknya debu 

yang bertebahan di sekitar pabrik. Hal 

ini mengakibatkan dampak negatif 

terhadap kesehatan masyarakat 

khususnya pada terganggunya sistem 

pernafasan dan juga menimbulkan 

pencemaran lingkungan yang dapat 

memicu terjadinya pemanasan global 

dan debu yang bertebaran dapat 

menempel pada jendela, dinding dan 

atap rumah penduduk sekitar. 

Oleh karena itu perlu adanya suatu 

upaya khususnya para pemangku 

kewenangan (stakeholder) dalam 

upaya mengurangi dan 

menanggulangi polusi udara akibat 

aktivitas pabrik, dalam 

menanggulangan pencemaran udara 

dengan memanfaatkan gas buangan 

pabrik sebagai energi pembangkit 

listrik. 
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