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ABSTRAK
Ion-ion udara adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh dan dirasakan, namun terdapat di sekitar kita. Terhirupnya

ion-ion ini secara tak seimbang dapat memberikan dampak pada Susunan Saraf Pusat, dan secara nyata akan
berpengaruh pada aktivitas manusia dan te~adinya penyimpangan perilaku manusia. Beberapa penelitian telah
membuktikan hal ini dan alat yang dapat mengantisipasi hal inipun telah tersedia. Dari penelitian juga diketahui bahwa
ketahanan setiap individu terhadap ion ini juga berbeda-beda. Mengetahui sifat dan mengantisipasi dampak ionisasi ini
sangatlah penting demi menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.

ABSTACT
Air ions are something that people can not see and feel. However, they exist surrounding human life. Imbalance

inhalation of air ions can affect central nervous system, and physically it will affect human activities and create social
disorder behavior. Some investigations have proved the relation above and devices for anticipating ionization have been
innovated and available on the market.. Furthermore, it has been found that individual resistance against ionization is
different between genders. Therefore it is important to study character and to anticipate effects of ions and ionization, in
order to build more comfortable environment.

Kata kunci : CNS, Positif air ions, negatif air ion

PENDAHULUAN dapat digunakan sebagai acuan untuk
pencegahan penyimpangan perilaku sosial.

Kebakaran hutan di Kalimantan,
mung kin saja menjadi penyebab huru-hara
di Indonesia. Hal ini disebabkan api yang
berkobar dalam sekala raksasa tersebut
telah merusak keseimbangan ion-ion positif
dan negatif yang ada di udara dan di hirup
oleh sebagian rakyat Indonesia.

Tujuan dan Sasaran
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui apakah penyebab dari

sering terjadinya penyimpangan perilaku
sosial massa seperti ; peristiwa huru-hara
masal, kriminalitas, agresivitas, dan depresi
, yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Sasaran penelitian ini terutama untuk
pencegahan dini setelah sebagian dari
sumber penyebabnya dapat diketahui,

sehingga dampaknya dapat dikurangi.

Masalah dan Ruang Lingkup
Gelombang kekerasan masal, depresi,

kriminal, kecelakaan udara yang misterius,
huru-hara, dan banyak lagi kasus-kasus
sosial yang tak terkontrol terjadi di dunia
akhir-akhir ini tanpa diketahui penyebabnya.

Beberapa faktor di sekeliling kita tanpa
kita sadari dapat berpengaruh pada
peristiwa-peristiwa tersebut. Lingkungan
yang tercemar, suara berisik, cuaca, atau
pergantian suhu udara yang tidak lazim
akibat green house effect adalah faktor-
faktor yang menarik untuk diteliti sebagai

penyebab.
Udara yang kita hirup setiap hari adalah

salah satu zat yang juga mengandung ion-
ion bermuatan positif dan negatif yang perlu
diteliti. Penelitian oleh negara-negara
industri maju tentang efek-efek dari ion-ion
udara sangatlah penting, dan hasilnya

Definisi dari Ion-ion udara
Ion udara adalah molekul-molekul yang

bermuatan energi fisika yang tinggi
disebabkan ionisasi dari berbagai sumber-
sumber ion. Sumber-sumber ion dapat
berupa; radiasi nuklir, listrik tegangan tinggi,
transmisi radio dan televisi, panas dari gas

buang kendaraan, pencemaran gas-gas
racun, suhu udara dan perubahan
karakteristik meteorologi. Partikel-partikel
yang sangat kecil yang bermuatan listrik di
udara dikategorikan sebagai Ion.

Ukuran dari ion udara bervariasi dari
butiran-butiran kecil 3 -12 molekul dengan
mobilitas 1.0 -2.0 cm/detik. Hingga Ukuran
yang lebih besar merupakan kumpulan dari
10 juta molekul dan mobilitasnya 0.0005 -
0.01 cm/detik/v/cm (Wofford, 1996).

Ion-ion udara terjadi karena gesekan
cepat dari pergerakan lapisan-lapisan udara
kering. dan dapat dikategorikan atas 2
macam; ion negatif dan ion positif.
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b.a. Ion negatif; merupakan hasil dari
proses pengisian sebuah partikel
molekul secara alami dengan
mentransfer elektron ke lapisan luar. Hal
ini khususnya dapat ditemukan pada
siang dan tengah malam, pada musim
ding in dan panas, pad a hari-hari yang
kering dan hujan lebat (ion yang
bermuatan elektron).

b. Ion positif; merupakan hasil dari proses
teknologi, terjadi karena hasil
sampingan dari peralatan listrik,
pesawat ruang angkasa, kapal selam
nuklir, dan lain-lain.(ion yang kehilangan
elektron/ molekul carbondioxide)

c.

d

e.Hipotesa
Ion positif dan ion negatif yang

mengandung muatan-muatan listrik dan
mudah terhirup oleh manusia dapat
mempengaruhi fungsi kerja dari susunan
saraf pusat man usia. Ketidak seimbangan
jumlah ion-ion ini dapat berakibat negatif
pada perilaku sosial . f.

The brain stem; merupakan sambungan
rostral (rostral extension) dari spinal
cord. Bagian ini dibagi lagi atas 3
bagian: midbrain, pons, dan medulla.
Brain stem menerima informasi dari kulit
dan otot sekitar leher dan kepala, serta
mengontrol otot-otot tersebut. Bagian ini
juga berisi kumpulan sel-sel badan dari
sebagian besar cranial nerves seperti
auditory dan vestibular nerves yang
sangat berperan dalam memproses
indra-indra khusus.
Cerebellum adalah bagian yang penting
untuk modulasi gerakan motorik
bersama basal ganglia.
Basal ganglia (caudate nucleus,
putamen, dan globus pallidus)

Diencephalon (thalamus, hypothalamus,
subthalamus), adalah daerah-daerah
kunci untuk fungsi pengiriman informasi
indra dan pergerakan. Daerah ini juga
merupakan area yang penting untuk
fungsi integrasi homeostatic

(autonomic).
Cerebral hemispheres, terlindungi oleh
cerebral cortex, berhubungan dengan

fungsi-fungsi persepsi tinggi,
pengenalan (cognitive), dan fungsi-
fungsi motorik.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan metode

studi literature dari referensi buku-buku, di
perpustakaan maupun internet. Beberapa
terbitan buku mung kin cukup berumur
disebabkan banyak. diabaikan masalah
tersebut pada akhir-akhir millenium ini.

Gambar 1, memperlihatkan struktur dari
CNS.

Obyek Penelitian
Obyek penelitian pada tulisan ini adalah

pola perilaku menyimpang manusia yang
kemungkinan secara fisik adalah
terpengaruhnya Sistem Saraf pusat (Central
nervous system/ CNS) oleh ion-ion yang
berlebihan baik ion positif maupun negatif.
Pembenaran teori ini adalah, karena CNS
(Central Nervous System) bekerja karena
adanya reaksi-reaksi kimiawi Ion-ion tubuh.

Aktivitas Listrik pada CNS
CNS terdiri atas sel-sel saraf berukuran

diameter kurang dari 0.1 mm (MA Brazier,
1977) yang mengandung komposisi kimiawi,
dan setiap sel mempunyai tahanan listrik
sebesar 1000 .o./cm2 dan kapasitansi listrik
sebesar 3 flF/cm2.

Informasi dan sinyal-sinyal ditransfer
dan ditimbulkan dari perubahan sinyal-sinyal
listrik yang dilepaskan zat-zat kimia dan
hormon di dalam sel-sel saraf.

Komposisi kimiawi dari sel-sel ini,
dengan mempunyai ion-ion yang berbeda
dan jumlah yang tertentu, sangatlah penting.
Jumlah yang berlebihan atau kurang akan
menimbulkan gangguan fungsi kelistrikan
pada Jaringan Saraf pusat (CNS) ini.

Menurut MA Brazier, 1977, inovasi yang
sangat penting dalam penelitian mengenai
mekanisme cara kerja sistem saraf adalah
pulse saraf yang di konotasikan dengan
perubahan muatan listrik.

Central Nervous System (CNS)
CNS adalah suatu jaringan bilateral dan

terpadu yang merupakan suatu jaringan
sangat penting .Strukturnya terdiri atas 6
bagian (ERKandel, 1981), sebagai berikut;
a. Spinal Cord; sebagai penerima informasi

dari kulit dan otot, dan pengirim sinyal
motorik untuk bergerak.
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Gambar 1. Central Nervous System, (ER Kandel, 1981)

Sinyal-sinyal kelistrikan ini membuat para
peneliti mempunyai cara I alat dalam
meneliti sistem kerja saraf dengan

menggunakan teknologi komputer.
Salah satu hasil penelitian penting

adalah suatu proses metabolisme dalam
menenangkan saraf yang membutuhkan
oxygen dan zat-zat lain. Dan hasil
sampingannya berupa Carbondioxida dan
sejumlah kecil panas. Dalam hal ini zat-zat
tersebut mempunyai tipe dan jenis ion-ion
yang berbeda.

analisa sample urine sangatlah mahal dan
memerlukan waktu.

Ada sebuah hipothesa yang mengatakan;
kepekaan akan ion positif pada individu yang
berbeda yaitu dB/am mengatasi streB-streB
/ingkungan, me/ibatkan mekanisme homeo-
statis (Charry, 1981).

Pembuktian dengan pendekatan homeo-
static; dampak dari ion-ion udara meng-
indikasikan adanya efek equilibration pada
pembacaan EEG (a/fa), efek ini menghilang
setelah beberapa kali pengenaan.

Beberapa peneliti menyarankan bahwa
menggunakan Autonomic Liability Scores
(ALS) dari transformasi Lacey's (1956)
mungkin dapat mewakili index-index untuk
individu yang berbeda. ALS relative stabil dan
merupakan nilai yang konsisten dari
seseorang dan metode ini cukup reliable.

Percobaan laboratorium dan Metode
Ada beberapa cara dalam menyimpulkan

efek dari ion negatif atau positif pada tubuh
manusia, dan ini dapat dilakukan melalui
percobaan di laboratorium.

Percobaan menentukan efek dari ion

positif
Data bio-kimia, khususnya adanya 5HT

pad a urine dan darah digunakan untuk
menentukan keberadaan ion positif pada
beberapa penelitian terdahulu. Cara ini
mempunyai kekurangan karena pemeriksaan
sample darah memerlukan teknik dan
prosedur khusus. Mengumpulkan dan meng-

Metode
Penelitian ini membutuhkan subyek

manusia dengan jenis kelamin yang berbeda,
pria dan wan ita berusia antara 18 hingga 60
tahun. Subyek 50 orang pria dan 35 orang
wanita dimasukkan kedalam ruangan berion
positif yang dapat dikontrol, pada tekanan
atmosphere experimental, suhu kamar 22 :t 1
DC, kelembaban udara 44 :t.-3% .Jumlah ion
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positif diatur antara 2.0 x 104/cm3 hingga 3.0
x 104/cm3. Alat pengukur dinagraph
mengawasi tingkat ion dan waktu reaksi (RT),
perintah-perintah diberikan dan dicatat di
dalam ruang observasi.

HASIL-HASIL DAN PEMBAHASAN

Efek Ion-ion Udara Pada Manusia

Percobaan menentukan efek dari ion

negatif
Penelitian oleh JC Wofford, 1966,

dilakukan dalam rangka , (a) untuk
membuktikan hipothesa bahwa nilai
perbedaan waktu reaksi dan manipulasi
dexterity pada sa at naiknya ion-ion negatif di
atmosfir yang berbeda dengan pada saat
kondisi normal, dan (b) untuk menentukan
apakah ion negatif lebih berpengaruh sekali
pada respon-respon sederhana dibandingkan
pada respon-respon yang lebih rum it.

Pengaruh ion udara secara Fisik
Beberapa laporan menuliskan bahwa

terkena ion positif dan negatif dalam jumlah
kecil mempengaruhi; kemampuan, rasa tak
nyaman (mood), dan aktivitas-aktivitas fisik
lainnya..lon udara positif menyebabkan
naiknya rasa tak enak dan kondisi mood
negatif, naiknya waktu reaksi, dan
menurunnya resolusi pada gerak reflek
(critical flicker-fusion frequency). Sebaliknya
ion udara negatif dilaporkan mempunyai
efek yang berlawanan (JM Charry, 1981).

Pengukuran kemampuan tersebut
biasanya digunakan sebagai acuan
terjadinya gangguan/ketidak-seimbangan
pada CNS. Cara lain yang dapat digunakan
adalah dengan menggunakan

Electroenpha/ogram (EEG). Cara ini
menunjukkan bahwa aktivitas Alfa pada
CNS terpengaruh sekali oleh ion-ion kecil
positif dan negatif udara.

Pengukuran lain secara fisik, adalah
turunnya tekanan darah Systolic, naiknya
tahanan listrik permukaan kulit, dan naiknya
volume pulsa denyut nadi akibat ion negatif.
Sedangkan efek dari ion positif berlawanan
dengan ion negatif. Tabel 1. Memperlihat-
kan hasil dari beberapa penelitian.

Metode
Subject penelitian terdiri dari 66 pria dan

34 wan ita, mereka ditempatkan pad a 2
ruangan terpisah, dan ion negatif di
bangkitkan dengan alat pembangkit ion
Emerson dan diukur dengan menggunakan
Kiethley model 200B. Perintah-perintah
diberikan melalui tape-recorder, kelembaban
udara ruangan dipertahankan pad a kondisi
tertentu.

Perintah yang diberikan adalah untuk
menekan tombol-tombol berwarna mengikuti
warna-warna yang diperlihatkan oleh para
peneliti, dan waktu reaksi dari subyek dicatat.
Percobaan ini mengukur 3 tingkatan perilaku
yang kompleks dari tangan kiri dan kanan,
kedua tangan, dan keseluruhannya.
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implikasi pada perilaku yang tak terkontrol
seperti; hiperaktif, agresivitas, depresi, dan
bunuh diri (JM Charry, 1971).

Hasil Percobaan laboratorium

Hasil Percobaan menentukan efek ion

positif
Hasil dari penelitian memperlihatkan

bahwa ion udara positif menimbulkan efek
yang sangat penting pad a 3 macam sistem
reaksi yang berbeda; affective, perceptual-
cognitive, dan physiological. Pad a percobaan
singkat (1,5 jam) memperlihatkan perbedaan
respon akibat ionisasi jangka pendek -jangka
panjang. Wan ita lebih dapat menerima
ionisasi jangka pendek akan tetapi
memperlihatkan kelemahan pad a ionisasi
jangka panjang.

Hasil Percobaan Menentukan efek ion

negatif
Hasil dari percobaan memperlihatkan

bahwa ionisasi negatif menyebabkan
timbulnya efek perilaku yang sangat penting
pad a perintah-perintah sederhana, akan tetapi
tidak mempengaruhi perilaku-perilaku yang
lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa
penurunan fungsi latency mung kin
disebabkan atas naiknya muscular exitability.

Pada Tabel 2 di bawah ini dapat dilihat
pengaruh dari jumlah ion negatif setiap cm3
nya. Sedangkan Tabel 3 memperlihatkan
jumlah ion pad a tempat atau kondisi tertentu.

Pengaruh Ion udara pada perilaku
Beberapa penelitian membuktikan

bahwa ion-ion udara dapat mempengaruhi
perilaku man usia. Untuk melakukan
penelitian ini perlu dilaksanakan prosedur
khusus, sebab sangat sulit menghitung
jumlah ion yang terhirup oleh obyek yang
diteliti. Sebagai alternatifnya pengukuran
dilakukan pad a udara yang dihirup oleh
obyek penelitian.

Menurut JM Charry, 1981.. terdapat
bukti bahwa kecepatan reaksi dan juga
kegiatan gelombang alfa manusia pad a CNS
terpengaruh oleh reaksi ion udara
berbanding dengan waktu. Perubahan
perilaku hewan pada transmisi saraf terlihat
dari kurva-kurva respon pada pengukuran.

Pad a tahun 1955 seorang peneliti
bernama Berezina (JM Charry) menemukan
bahwa ionisasi negatif menimbulkan
penurunan fungsi motorik chronaxy pad a
otot dimana cedera menyebabkan putusnya
semua sambungan ke CNS.

Menurut Vasiliev, 1958, terhirupnya ion
negatif menyebabkan terganggunya muatan
normal listrik negatif pada permukaan
protein colloids dari darah dan colloids dari
gel-gel permukaan otot (Charges in
muscular exitability).

Seorang peneliti dari Israel
mengindikasikan bahwa pada saat kondisi
perubahan cuaca "Sharav" pada tahun
1973, subyek penelitian menunjukkan
kenaikan produksi "Urinary SerotoninH (5HT)
atau positif terkena ion dan menu rut
beberapa peneliti, 5HT menyebabkan

Tabel 2. Pengaruh dari j~mlah ion/cc udara
JUMLAH ION OT&TIIO ""'&"'& I "'-~., NEGATIFI cc STATUS UDARA I PENGARUH

0-100 Udara mati
-

500-1000 Udara normal, di dalam

ruangan berpolusi
rendah dan mempunyai
banvak iendela -
Udara segar pedesaan1000-5000

5000 + Udara yang sangat

segar (Udara
pegunungan)
Udara mumi50.000 + Sangat memberikan semangat,

melegakan, merilekan, kuman tak
da at hidu ada kondisi iniI -

(disadur dari "Pentex", 1999)
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Tabel 3. Tempat dan kondisi ion setiap cc udara
JENIS TEMPAT & BANGUNAN JUMLAH ION' CC

Bangunan beton bertingkat rangka besi dengan pendingan
udara
Oidal
Oidal
Udara
Udara 0 a In us rl
Udara edesaan
~Qara Peaununaan

! Oi ~ala!I! -~~a
(sumber, 1999: httD://www.Dentex.comD

kumpulan ion yang menarik ion-ion
pencemar/molekul udara sehingga ion
pencemar menjadi lebih berat dan jatuh
berupa debu akibat daya tarik magnet bumi.
Berdasarkan penelitian penulis dari internet, di
pasaran telah dijual berbagai merek alat
ionizer yang fungsinya adalah menghilang-
kan ion-ion berbahaya dan merekondisikan
udara yang kita hirup sehingga baik untuk
kesehatan. Contoh dari alat ini dapat dilihat
pada Gambar 2. Beberapa pembuat alat
ionizer ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Cara Mengurangi Pengaruh Ion-Ion Udara
Ada beberapa cara untuk mengurangi

jumlah ion udara yang membahayakan
kesehatan. Ion yang membahayakan adalah
ion yang berukuran kecil, semakin kecil
ukuran ion semakin mudah ion terhirup dan
bereaksi terhadap CNS. Ukuran standard
yang aman bagi kesehatan adalah 1000 ion
per kubik udara.

Salah satu cara adalah dengan
menubrukkan ion buatan ke sumber
pencemaran. Ion buatan ini merupakan suatu

Gambar 2. Contoh alat ioniser tipe E2100 dari "Astrid"
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Penelitian mengenai efek ion-ion udara
dan juga alat ionisasi dapat diterapkan
dalam pendisainan ; reaktor nuklir, kapal
selam, kapal terbang, perkantoran,
rumah sa kit, hotel dan lain-lain,
sehingga didapatkan suasana yang
nyaman yang meningkatkan kesehatan
dan produktivitas kerja man usia.
Dari penelitian setiap manusia
mempunyai ketahanan yang berbeda
terhadap ion-ion udara seperti halnya
ketahanan tubuh terhadap pengaruh
virus influenza. Oleh sebab itu kegiatan-
kegiatan olah raga yang dapat
memperkuat CNS diharapkan dapat
pula memperkuat ketahanan manusia
terhadap ion-ion udara.

.

Prinsip kerja alat Ionizer
Alat ionizer bekerja dengan prinsip efek

"corona" sarna halnya dengan petir atau
phenomena penghantaran listrik (Iistrik adalah
aliran dari sekumpulan elektron) tegangan
tinggi. Namun pad a alat ini arus yang di
timbulkan sangat kecil, dan tegangan dapat
diatur-atur, sehingga tidak berbahaya. Jumlah
ionnyapun dapat diatur. Prinsip alat ini adalah
membangkitkan ion negatif.

Alat ini mempunyai beberapa buah
jarum. Elektron dibangkitkan oleh sirkuit
elektronik dialirkan ke jarum-jarum yang
berdekatan. Semakin dekat jarak antara jarum
semakin kuat pengaruh daya tolak antar
elektron ini sehingga menimbulkan suatu
loncatan elektron ke molekul-molekul udara di
sekitarnya berupa ion. Ion-ion loncatan ini
bergerombol dan menarik ion-ion berbahaya
yang lebih kecil di sekitarnya. Sehingga
ukuran kumpulan ion ini semakin membesar
dan jatuh ke tanah.
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KESIMPULAN
.Dari penelitian dapat disimpulkan fungsi

kelistrikan pad a CNS di atas adalah
mengatur aktivitas semua bagian tubuh
man usia.

.Penelitian juga menemukan bagaimana
mengatasi atau menghindari kelebihan
atau kekurangan ion-ion udara pada
CNS. Namun terhirupnya ion-ion udara
adalah sesuatu yang tak dapat
dihindarkan karena sudah merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari udara
yang kita hirup seperti biasa.

.Ion-ion udara dapat digolongkan atas
ion positif dan ion negatif, keduanya
mempunyai efek yang berbeda bagi
man usia. Contohnya. rasa tertekan dan
sakit yang dapat berlanjut pada
timbulnya perilaku-perilaku sosial yang
tak terkontrol.

.Jumlah tertentu dari ion udara yang
dapat membahayakan tidak hanya dari
muatan -muatan listrik pad a cuaca
tertentu tapi juga dari pencemaran
udara, aktivitas radioaktif, dan peralatan
listrik (ion positif).

.Jumlah ion-ion udara telah dapat diatur
dengan menggunakan alat ioniser yang
telah dijual secara luas di negara-negara

maju.
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.E Hadi Sarwono (K3-Universitas Indonesia)

Pertanvaan:
Melihat foto dan yang dipakai sebagai ilustrasi makalah (kerusuhan di Jakarta bulan Mei 1998)
dan dihubungkan dengan judul makalah penelitian
1. Cukup banyak pemberitaan yang dapat diikuti di media massa memuat bahwa kebakaran

yang terjadi merupakan tahapan lanjut setelah masa berkumpul. Bagaimana hubungan
antara bergerombolnya masa yang kemudian diikuti terjadinya pembakaran/kebakaran

yang terjadi dengan penelitian yang Bapak laksanakan. ?
2. Apabila dianggap bahwa kebakaran yang akan menghasilkan ion-ion yang mempengaruhi

perilaku masyarakat sehingga lebih agresif; kenapa pad a peristiwa kebakaran biasa yang
terjadi; dan telah terjadi beberapa kali dimana-mana tidak diikuti keagresifan masa
penonton yang juga banyak berkumpul di sekitar lokasi kebakaran.

Jawaban :
1. Api sesuai dengan hasil penelitian adalah zat yang sangat berpengaruh terhadap

keseimbangan jumlah ion di udara yang kita hirup, api asap ini tidak hanya menyebabkan
agresifnya masa, tapi bisa pula masa depresi. Api disinyalir menyebabkan bertambahnya
jumlah ion positif di udara. Kemungkinan besar masa yang menghirupnya, terpengaruh
akibat efek listrik pada susunan saraf pusatnya terpengaruh.

2. Kemungkinan tidak terjadinya agresifitas masa pada peristiwa kebakaran, karena masa

terjangkit depresi bukan agresif. Ini salah satu dari efek ionisasi, sehingga masa hanya
dapat diam tertekan. Dan adanya air/uap air dari dinas kebakaran juga bisa menetralisir ion-
ion positif. Ion-ion positif tersebut akan jatuh ke tanah terbawa uap air sehingga ionisasi
tidak sempat terhirup oleh masa di sekitarnya.

Pertan~aan:
1. Apakah polusi udara berpengaruh ?
2. Besaran ion yang tertulis ?
3. Metode penelitian ?

Jawaban :
1. Ya, udara di dalam kendaraan (bus) bisa menyebabkan kekurangan ion (-) dan bisa

menyebabkan migrain, depresi dan sebagainya.
2. Dalam jumlah/cc ion sudah mempunyai ukuran fisika tersendiri
3. Perbandingan kasus perkasus baik dari studi kasus/internet.
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