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ABSTRAK 
Peningkatan aktivitas manusia dan kemajuan teknologi dalam bidang 
transportasi berpengaruh terhadap kebersihan udara, khususnya akibat proses 
pembakaran  bahan bakar berupa fosil yang menghasilkan gas-gas sebagai zat 
pencemar  udara.  Udara   yang  tercemar  sangat  berbahaya  bagi  kesehatan 
manusia, terutama bagi pengendara sepeda motor di jalan raya. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya akumulasi gas-gas 
berbahaya di dalam paru-paru, salah satunya dengan menggunakan masker yang 
dapat menyaring partikel-partikel dan molekul-molekul beracun yang terdapat di 
udara. Untuk menyaring gas pencemar di udara digunakan Kalsium Dihidroksida 
(Ca(OH)2)  sebagai absorber, terutama untuk mengabsorbsi Karbon Monoksida 
(CO) dan Karbon Dioksida (CO2). Ca(OH)2  yang sangat reaktif terhadap CO dan 
CO2  dapat diperoleh dengan harga  yang sangat murah. CO2  di udara bersifat 
lebih stabil dari pada CO, sehingga CO tetap dapat diabsorbsi selama CO2  masih 
terabsorbsi. Untuk mengetahui efektivitas Ca(OH)2   dalam  mengabsorbsi CO2, 
dilakukan  uji  eksperimental.  Sampel udara  diambil  dari  asap  knalpot  sepeda 
motor. Untuk mengidentifikasi CO2   dalam sampel, digunakan spektrofotometer 
inframerah. Konsentrasi CO2   di dalam sampel blanko (kontrol) adalah 5,17%. 
Konsentrasi  CO2   dari asap knalpot berkurang setelah melewati absorber dan 
mulai  jenuh  setelah  absorber  dialiri  3.860  liter  udara.  Setelah  dikonversi  ke 
udara ambien, ditemukan life time  masker yang sesungguhnya, yaitu selama 
215,84 jam (sekitar 70 hari pemakaian dengan rata-rata pemakaian 3 jam/hari), 
sehingga tingkat efektivitas masker dalam mengabsorbsi CO dan CO2  memenuhi 
standar untuk pemakaian.  

Kata Kunci: masker, standar, murah, pengendara sepeda motor.  

PENDAHULUAN 
Peningkatan  aktivitas   manusia   dan   kemajuan   teknologi   di   bidang 

transportasi  akan berpengaruh terhadap kebersihan udara, khususnya akibat dari 
proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil pembakaran tersebut 
menghasilkan gas-gas yang tercampur dengan udara, sebagai zat pencemar. Udara 
di kota-kota yang tingkat kepadatan lalu lintasnya  tinggi akan mudah tercemar 
oleh gas-gas hasil pembakaran bahan bakar fosil, sehingga mengancam kesehatan 
para pengguna jalan raya, terutama pengendara sepeda motor. Bahan kimia yang 
merupakan zat pencemar udara paling besar adalah Sulfur Dioksida (SO2), Karbon 
Monoksida  (CO),  Oksida  Nitrogen  (NOx), Hidrokarbon,  dan  partikulat  (Yen, 
1999). 

Bahan-bahan kimia pencemar udara akan sangat berbahaya jika 
terakumulasi  dalam  tubuh  manusia,  sesuai  dengan  kadarnya  di  dalam  tubuh. 
Misalnya keracunan gas CO untuk keadaan yang ringan ditandai dengan gejala- 
gejala  pusing,  sakit   kepala,  dan  mual.  Keadaan  lebih  berat  dapat  berupa 
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menurunnya  kemampuan  gerak  tubuh,  gangguan  pada  sistem  kardiovaskuler, 
serangan jantung sampai pada kematian (Wardhana, 1995). Oleh sebab itu, para 
pengguna jalan raya terutama pengendara sepeda motor perlu melakukan tindakan 
preventif  untuk  mencegah  terjadinya  keracunan  gas-gas  beracun  yang  terjadi 
secara akumulatif di dalam tubuh, selain  tetap melakukan tindakan pelestarian 
lingkungan hidup. 

Salah satu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya keracunan gas 
beracun  terutama di jalan raya adalah dengan memakai masker (mask). Masker 
yang  banyak  beredar  sekarang  masih  mempunyai  kelemahan,  yaitu  harganya 
mahal dan dari segi estetika kurang  menarik, sehingga para pengendara sepeda 
motor lebih memilih menggunakan sapu tangan atau kain (biasa disebut slayer ) 
sebagai media untuk menyaring udara terpolusi, padahal media  tersebut belum 
memenuhi standar sebagai masker yang bisa  menyaring  partikel  dan  molekul 
berbahaya yang ada di udara. Berdasar permasalahan tersebut, perlu diketahui 
model dan bahan masker yang memenuhi standar dalam penyaringan partikel dan 
molekul  berbahaya  di   udara,  tetapi  harganya  murah,  dan  dapat  terjangkau 
masyarakat, dalam hal ini kelompok menengah ke bawah. 

Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  Ca(OH)2   sebagai 
absorber  masker  dalam  mengabsorbsi  CO  dan  CO2, sehingga  dapat  menjadi 
komponen masker tersebut. CO2  yang terdapat di udara bersifat lebih stabil dari 
pada CO, sehingga absorber  masker tetap dapat mengabsorbsi CO selama CO2 

masih terabsorbsi. Oleh karena itu,  parameter yang diuji dalam penelitian ini 
hanya CO2, dengan asumsi bahwa CO tetap terabsorbsi. 

Manfaat yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  pencegahan 
penyakit akibat kerja para pengendara sepeda motor yang disebabkan oleh polusi 
udara.  Pemakaian  masker  bagi  pengendara  sepeda  motor  dan  sepeda  dapat 
memberikan  kenyamanan  dalam  berkendaraan, memperkecil  risiko  kecelakaan 
dan penyakit. Masker saat ini sebagai perlengkapan primer dalam berkendaraan di 
jalan raya. Masker yang dihasilkan juga dapat  digunakan untuk pekerjaan lain, 
misalnya untuk polisi lalu lintas, petugas dinas kebersihan kota, dan sebagainya. 

Telah dilakukan penelitian oleh beberapa perusahaan berkaitan dengan 
masker  (respiratory  protection),  misalnya  oleh  Shigematsu  Works  Company 
Limited. Masker yang  dibuat menggunakaan cartridge dengan komposisi utama 
karbon  aktif  sebagai  absorber  (bahan  aktif  dalam  masker  sebagai  penyerap 
partikel dan molekul beracun di udara) (Yamada, tanpa tahun). Masker ini dipakai 
sebagai salah satu Alat Perlindungan Diri (APD) pekerja pada pabrik-pabrik yang 
mempunyai risiko sangat besar terpapar gas-gas berbahaya, yang ditimbulkan oleh 
proses produksinya. Namun, sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian tentang 
penggunaan Ca(OH)2  sebagai absorber pada masker belum pernah dilakukan. 

Spektrofotometri inframerah mempunyai fungsi utama untuk mengetahui 
gugus  fungsional (gugus yang menentukan sifat-sifat senyawa). Kegunaan yang 
lain  adalah  untuk   mengidentifikasi  senyawa,  menentukan  struktur  molekul, 
mengetahui kemurnian, kontrol  produksi, dan mempelajari reaksi yang sedang 
berjalan (Hardjono dan Anwar, 1984).  Ikatan-ikatan yang berbeda (C-C, C=C, 
C C,

 

C-O, C=O, O-H, N-H, dan sebagainya) mempunyai frekuensi vibrasi yang 
berbeda. Adanya ikatan-ikatan tersebut dapat dideteksi  dalam molekul organik 
dengan mengidentifikasi frekuensi-frekuensi karakteristiknya sebagai pita serapan 
dalam spektrum inframerah (Hardjono dan Anwar, 1984). 
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Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur  serapan  (absorban)  radiasi 

oleh suatu  zat disebut fotometer dan spektrofotometer. Fotometer ialah istilah 
yang   sangat   umum   (menyatakan   alat   yang   mengukur   intensitas   cahaya). 
Spektrofotometer adalah fotometer  yang dilengkapi dengan beberapa komponen 
khusus, sehingga alat tersebut dapat mengukur perubahan terhadap intensitas sinar 
monokromatis yang dilewatkan melalui suatu media (misalnya larutan). 

Dalam penggunaan spektrofotometer, pertama larutan pembanding 
(reference  solution)  yang  disebut  juga  dengan  larutan  standar  dimasukkan  ke 
dalam kuvet, alat kemudian dihidupkan dan skala pembacaan diatur agar %T (%- 
transmittance) menunjuk ke skala 100 (absorban adalah 0). Kedua, larutan sampel 
dipasang   dan   angka   akan   langsung   menunjukkan   harga   %T-nya.   Untuk 
menghitung serapan dari suatu larutan dari %T, digunakan rumus: 

Absorbans (A) = log(1/T) (Willard et al, 1988). 
Udara di alam bebas pada umumnya mempunyai komposisi yang terdiri 

dari  unsur-unsur yang bermanfaat bagi kesehatan dan unsur-unsur yang kurang 
bermanfaat bagi  kesehatan. Menurut Sanropie (1989), unsur udara bebas pada 
umumnya terdiri dari Oksigen (20,7%), Nitrogen (78,8%), CO2  (0,04%), uap air 
(0,46%), Ozon (0,3%), Amoniak, gas cair,  dan partikulat. Unsur-unsur tersebut 
sering disebut dengan udara ambien. 

Volume  udara  dalam  paru  manusia  dibagi  menjadi  empat,  yaitu:  (1) 
volume tidal yang besarnya kira-kira 500 ml, (2) volume cadangan inspirasi yang 
besarnya mencapai 3000 ml, (3) volume cadangan ekspirasi yang besar normalnya 
sekitar 1100 ml, dan (4) volume residu yang besarnya kira-kira 1200 ml (Guyton 
dan John, 1997). Jumlah udara yang dihirup manusia dalam proses respirasi sama 
dengan besar volume tidal, yaitu volume yang diinspirasi atau diekspirasi setiap 
kali bernafas sebesar 500 ml atau 0,5 liter. Rata-rata respirasi yang dilakukan oleh 
manusia  dalam keadaan normal sebanyak 12 kali per menit (Shier et al, 1999). 
Dengan demikian, volume udara yang dihirup manusia per jam adalah 12 x 60 x 
0,5 liter = 360 liter.  

METODE PENELITIAN 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimental,  dengan  melakukan 

percobaan yang berupa rancangan atau desain untuk mengetahui konsentrasi CO2 

dalam  asap  knalpot  baik  sebelum  atau  setelah  melewati  absorber.  Variabel 
penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian 
ini adalah Ca(OH)2  sebagai absorber masker,  sedangkan variabel terikat adalah 
konsentrasi CO2 dalam asap knalpot setelah melewati absorber. 

Absorber masker terbuat dari kapas murni (selulosa) yang dicelupkan ke 
dalam larutan jenuh Ca(OH)2. Larutan tersebut dibuat dengan melarutkan kapur 
delingo  (CaO)  dengan  aquades  di  dalam  gelas  beaker  kemudian  didiamkan 
sampai terjadi pengendapan.  Kapas dikeringkan di dalam wadah yang hampa 
udara (eksikator) selama 24 jam.  Udara  yang  ada di dalam eksikator disedot 
dengan menggunakan pompa vacuum. Setelah kering,  kapas tersebut ditimbang 
dengan  menggunakan  timbangan  analitik.  Bahan-bahan  lain  yang  digunakan 
untuk pembuatan masker terdiri dari karbon aktif, kain, benang, dan karet elastis. 

Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  seperangkat  alat 
yang telah didesain khusus. Pertama diambil blanko untuk mengetahui konsentrasi 
CO2  di dalam asap  knalpot tanpa melalui absorber. Setelah itu diambil sampel 
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asap knalpot setelah melalui absorber dengan volume yang berbeda, yaitu 0,01, 
0,06, 0,36, 0,86, 1,8, dan 3,8 m3. Udara diambil dengan menggunakan air pump 
yang telah  dikalibrasi sebelumnya. Agar kecepatan air pump stabil, digunakan 
orifice  meter  untuk  mengukur  tekanan  udara  yang  dipompa  oleh  air  pump. 
Rangkaian alat penguji masker dapat dilihat pada gambar berikut:    

Gambar 1. Rangkaian Alat Penguji Masker    

Untuk  mengidentifikasi  senyawa  CO2     di  dalam  sampel,  digunakan 
spektrofotometer inframerah. Pengujian dilakukan di Laboratorium Penelitian dan 
Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 23 
Oktober 2005.  Dengan  menggunakan  perangkat  lunak  (soft  ware)  Microsoft 
Office Excel 2003, ditemukan persamaan linier dari gas standar CO2  yang akan 
digunakan  untuk   menghitung  konsentrasi  CO2    yang  ada  di  dalam  sampel. 
Absorber masker dianggap jenuh  (tidak berfungsi lagi) jika konsentrasi CO2  di 
dalam   asap   knalpot   yang   melewati   absorber   pada   volume   sama   dengan 
konsentrasi CO2  di dalam blanko. 

Konsentrasi  CO2     yang  diperoleh  dari  blanko  dikonversi  ke  dalam 
konsentrasi CO2   pada udara ambien untuk menentukan life time masker yang 
sesungguhnya. Efektivitas  masker  yang  sesungguhnya  diasumsikan  15%  dari 
efektivitas  masker   pada   sampel.   Asumsi   ini   diambil   karena   kapas   yang 
mengandung Ca(OH)2  di dalam sampel dan masker memiliki ketebalan, diameter, 
dan berat yang berbeda.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gas CO2 Standar 
Tabel 1. Nilai Bacaan Spektrofotometer Inframerah Pada Gas Standar  

Konsentrasi 
CO2  (%) 

Panjang Gelombang

 

(cm-1) 

 

Nilai %T 

 

Absorban (A) 

0 634,0 95,6 0,0195 
1 660,0 92,7 0,0329 
2 642,0 87,7 0,0570 
3 650,0 81,9 0,0867 
4 640,0 79,1 0,1018 
5 640,0 77,9 0,1085 
6 648,0 74,5 0,1278 
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Sampel 
(liter) 

Panjang

 
Gelombang (cm-1) 

 
Nilai %T 

Absorban 
(A) 

Konsentrasi

 
CO2  (%) 

10 646,0 82,3 0,0846 4,42 
60 626,0 84,3 0,0742 3,87 
360 644,0 86,8 0,0615 3,20 
860 650,0 85,7 0,0670 3,50 
1800 676,0 84,8 0,0716 3,75 
3800 640,0 80,4 0,0947 4,99 

Blanko 624,0 79,8 0,0980 5,17 

    
Konsentrasi CO2  di Dalam Sampel 

Tabel 2. Nilai %T, A, dan Konsentrasi CO2  Pada Sampel               

Unit Cost Bahan-bahan Masker 
Tabel 3. Unit Cost dari Bahan-bahan Masker 

 

No. 

 

Nama Bahan 
Harga 

(Rupiah) 
Harga Per Unit 

(Rupiah) 
1 Kapas 50 gram 4.300 225 
2 Karbon aktif 1 kg 15.000 250 
3 Kapur delingo 1 kg 4.500 250 
4 Kain, elastis, dan ongkos jahit 5.000 5.000 

 

Total per unit  Rp5.825,00 

 

Regresi Linier dari Gas CO2 Standar 
Gas pembanding  (gas  CO2   standar) yang  dimasukkan  ke  dalam  kuvet 

dengan skala pembacaan diatur agar %T menunjuk ke skala 100 (absorban = 0) 
dibaca dengan tajam oleh spektrofotometer inframerah pada panjang gelombang 
636,0 cm-1   dengan %T = 14,3. Dari hasil pembacaan gas pembanding di atas, 
ditemukan nilai-nilai dari %T sebagaimana terlihat pada lampiran 1. Pada gambar 
tersebut terdapat panjang gelombang inframerah dan nilai %T.  

Pada grafik di atas, terdapat persamaan: y = 0,0186 x + 0,0019. Nilai y 
adalah %T yang didapat dari hasil pembacaan spektrofotometer inframerah, dan 
nilai x merupakan konsentrasi CO2 di dalam sampel (persen volume).  

Untuk mengetahui konsentrasi serapan (absorban), nilai %T dimasukkan 
ke dalam rumus: Absorbans (A) = log (1/T). Hasil perhitungannya dapat dilihat 
pada  tabel  1.  Dari   hasil   perhitungan  ini  ditemukan  persamaan  linier  yang 
digunakan untuk menghitung nilai  dari %T pada sampel, sebagaimana terlihat 
pada gambar berikut: 
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Konsentrasi CO2 dalam Sampel 
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Gambar 2. Grafik Persamaan Linier Gas CO2  Standar  

Life Time Masker 
Sampel udara knalpot yang diambil pada percobaan dimasukkan ke dalam 

spektrofotometer inframerah untuk mengidentifikasi senyawa CO2   yang ada di 
dalamnya.  Hasil pembacaan spektrofotometer inframerah menunjukkan %T dari 
masing-masing sampel. Nilai %T dari masing-masing sampel dapat dilihat pada 
tabel 2 (lihat juga lampiran 2!). Jika  nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam 
persamaan y = 0,0186 x + 0,0019, dengan x adalah konsentrasi CO2  dalam %V, 
maka diperoleh hasil sebagaimana pada gambar berikut:  

Konsentrasi CO2  dalam Sampel  

6  

5 
4.42 

4     3.87      
3.2  

3.5     3.75   

4.99  5.17  

2  

1  

0 

10  60  360  860  1860  3860  Blanko  

Volume udara yang dialiri (liter)  

-- Konsentrasi CO2  

Gambar 3. Grafik Konsentrasi CO2  Dalam Sampel  

Pada grafik di atas terdapat nilai konsentrasi CO2   dari udara knalpot sebelum 
melewati absorber (blanko) yaitu 5,17% dan konsentrasi CO2  dari udara knalpot 
setelah melewati absorber, dari volume 10 liter sampai 3.860 liter. 
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Absorber masker pada pengujian dikatakan jenuh jika konsentrasi CO2 

dalam sampel udara yang melewati absorber sama dengan konsentrasi CO2  pada 
sampel blanko. Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa konsentrasi CO2  dari sampel 
yang  melewati  absorber  mulai   mendekati  5,17%  pada  volume  3.860  liter 
(konsentrasi CO2  = 4,99%). Artinya absorber tidak aktif lagi untuk menyerap CO2 

setelah dialiri kurang lebih 4.000 liter (4 m3) udara yang berasal dari knalpot 
sepeda motor. 

Untuk menentukan  life  time  masker,  dilakukan  perbandingan  terhadap 
ukuran   absorber  pada  sampel  dengan  ukuran  absorber  pada  masker  yang 
sebenarnya. Dengan mengetahui volume udara yang dihirup manusia per jam dan 
perbandingan  konsentrasi  CO2    pada  asap  knalpot  (sampel  blanko)  dengan 
konsentrasi CO2  pada udara ambien maka life  time masker yang sesungguhnya 
dapat ditemukan. 

Ketebalan absorber pada masker yang sebenarnya adalah 2 cm dengan 
berat  23,4   gram.  Adapun  tebal  absorber  pada  sampel  adalah  20  cm  dan 
diameternya 2,5 cm dengan  berat 48,5 gram. Berdasar perbandingan tersebut, 
efektivitas masker yang sesungguhnya diasumsikan 15% dari efektivitas absorber 
pada  sampel,  sehingga  efektivitas  masker  yang  sesungguhnya  adalah  setelah 
masker dialiri udara sebanyak 4.000 liter x 0,15 = 600 liter. Artinya, masker yang 
sesungguhnya tidak aktif lagi dalam mengabsorbsi CO dan CO2  setelah dialiri 600 
liter udara dari knalpot. 

Dari  pustaka,  diketahui  bahwa  volume  udara  yang  dihirup  manusia 
(volume tidal) per jam sebanyak 360 liter. Masker yang dipakai oleh pengendara 
akan berinteraksi dengan udara sebanyak udara yang dihirup oleh manusia selama 
memakai masker. Dari rata-rata volume udara  yang dihirup manusia per jam, 
maka life time masker terhadap asap knalpot adalah 600 liter : 360 liter/jam = 1,67 
jam. Jadi, masker dapat mengabsorbsi CO2 dari asap knalpot selama 1,67 jam. 

Konsentrasi CO2   pada udara ambien yang didapat dari pustaka adalah 
0,04%. Life time masker yang sesungguhnya dapat dihitung dengan mengalikan 
life time masker pada sampel dengan hasil bagi antara konsentrasi CO2   udara 
knalpot dengan konsentrasi CO2  udara ambien, sehingga:  

Life time masker = 1,67 jam x 
5,17 

0,04  
= 215,84 jam. 

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa masker dapat aktif mengabsorbsi CO2 

selama 215,84 jam. Jika masker tersebut dipakai rata-rata 3 jam per hari, maka life 
time masker adalah sekitar 70 hari. 

Kalsium Hidroksida (Ca(OH)2) bersifat sangat reaktif terhadap CO dan 
CO2. Secara kimiawi, reaksi yang terjadi adalah: 

Ca(OH)2  + CO2 CaCO3  + H2O 
Gas CO di udara tetap diabsorbsi oleh Ca(OH)2  selama CO2  masih terabsorbsi 
karena  sifatnya  lebih  stabil  dibandingkan  dengan  CO.  Untuk  menghindari 
interaksi antara Ca(OH)2  dengan partikel dan molekul lain di udara seperti NOx, 
SOx   dan  partikulat, maka di depan Ca(OH)2   diberi kapas murni (selulosa) dan 
karbon  aktif,  sehingga  efektivitas  Ca(OH)2   lebih lama.  Bahan-bahan  tersebut 
mudah didapat dengan harga yang relatif murah (lihat tabel 3!). 
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KESIMPULAN 

Kalsium Hidroksida (Ca(OH)2) yang berfungsi sebagai absorber masker 
efektif  mengabsorbsi  CO  dan  CO2   selama  215,84  jam.  Jika  masker  tersebut 
dipakai rata-rata 3  jam per hari, maka life time masker adalah sekitar 70 hari. 
Saran  yang  diberikan  berdasar   kesimpulan  penelitian  ini  adalah:  (1)  agar 
dilakukan  penelitian  eksperimental  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  efektivitas 
selulosa (kapas murni) dalam mengabsorbsi Sulfur Dioksida  (SO2) dan Oksida 
Nitrogen (NOx), (2) agar dilakukan penelitian eksperimental lebih lanjut tentang 
desain masker yang paling ergonomis (adjustable) untuk menghasilkan produk 
yang  terbaik, dan (3) perlu adanya sosialisasi penggunaan masker tersebut bagi 
para pengendara sepeda motor.  
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