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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1  Latar Belakang 

      Pekerja merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dan merupakan 

sebuah aset yang paling penting dalam proses berjalannya sebuah proses pekerjaan. 

Pekerja merupakan sumber yang menggerakkan, mengarahkan serta 

mempertahankan dan mengembangkan suatu proses pekerjaan. Tanpa adanya 

seorang pekerja kemungkinan besar suatu proses pekerjaan tersebut tidak bisa 

berjalan. Namun, pekerja tidak harus selalu dituntut untuk melaksanakan tugasnya, 

melainkan perlu dijaga keselamatan dan kesehatannya karena setiap pekerja/buruh 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan 

kerja sebagaimana tecantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. 

      Di Indonesia ada banyak sekali sektor pekerjaan baik formal maupun informal. 

Salah satu contoh sektor- informal adalah percetakan. Percetakan merupakan proses 

industri memindahkan tulisan atau gambar pada kertas atau objek lainnya dan 

memproduksinya secara massal dengan menggunakan tinta dan melalui sebuah 

mesin cetak.  

      Dalam bidang industri, perdagangan, dan lingkup ketenagakerjaan lainnya 

banyak ditemukan penggunaan bahan kimia dalam proses produksinya. Dari 

banyaknya substansi kimiawi yang digunakan dalam industri banyak yang 

tergolong tidak berbahaya. Akan tetapi, ada juga sejumlah substansi lainnya yang 
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berpotensi menimbulkan bahaya dan gangguan kesehatan. Substansi yang 

berbahaya bagi kesehatan ini lazimnya disebut substansi berbahaya. (John Ridley, 

2008). Substansi berbahaya tersebut dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. 

Industri percetakan menggunakan bahan kimia yang dapat membahayakan  

lingkungan dan masyarakat. Salah satunya adalah senyawa organik yang mudah 

menguap atau Volatile Organic Compounds (VOCs) biasanya digunakan sebagai 

zat pelarut yang dikeluarkan dari proses percetakan terutama pada bahan 

pembersih, tinta dan larutan lain untuk membasahi plat cetak. Penerapan senyawa 

organik pada proses percetakan dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan 

keselamatan dalam hal polusi udara di tempat kerja, salah satunya yang sering 

digunakan adalah benzena.  

      Sumber paparan benzena di percetakan bisa berasal dari tabung tinta, silinder 

pada alat pencetak yang tidak tertutup, jaringan kertas, tempat keluarnya kertas, 

tumpahan tinta, serta corong tempat mengisikan tinta. Selain terpapar dari uap 

benzena yang keluar dari mesin percetakan, pekerja juga dapat terpapar benzena 

dari kegiatan yang mereka lakukan seperti saat menuangkan cairan pelarut untuk 

membersihkan silinder atau tempat tinta.  Sehingga, pekerja pada industri 

percetakan berpotensi untuk terpapar benzena terutama pada pekerja bagian 

produksi yang mengalami kontak langsung dengan benzena seperti saat mencetak 

maupun membersihkan peralatan. Benzena termasuk ke dalam bahan kimia yang 

paparannya dapat menyebabkan penyakit kerja yang timbul dari aktivitas kerja 

salah satunya dapat menyebabkan kanker (ILO, 2010). Dalam buku karya John 

Ridley tahun 2008, menyatakan bahwa zat pelarut dapat menimbulkan efek 
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narkotika (bius) pada sistem saraf, efek racun pada organ-organ seperti hati, ginjal, 

atau sumsum tulang, dan efek iritasi melalui penghancuran lemak kulit. 

      Di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam SNI 19-0232-2005 

yang mengacu pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-01/MEN/1997 

menetapkan NAB benzena yang ditetapkan yaitu sebesar 32 mg/𝑚3 atau 10 ppm. 

Sedangkan menurut The Office of Environmental Health Hazard Assessment 

(OEHHA) (2014) telah menetapkan Reference Exposure Levels (RELs), yaitu 27 

g/m³ (0.008 ppm; 8 ppb) untuk REL benzena akut, 3 g/m³ (0.001 ppm; 1 ppb) 

untuk REL 8-jam benzena, dan 3 g/m³ (0.001 ppm; 1 ppb) untuk REL benzena 

kronis. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2018  tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja 

menyatakan bahwa benzene memiliki NAB sebesar 0,5 ppm dan memiliki PSD 

(Paparan Singkat yang Diperkenankan) sebesar 2,5 ppm. 

      Dalam buku Toksikologi Klinik Detoks Benzena (2018), efek klinis benzena 

secara sistemik menyebabkan gangguan pada kardiovaskular, pernapasan, 

neurologi, gastrointestinal, hati, ginjal, sistem endokrin dan reproduksi,  

dermatologi, efek lokal, hematologis, imunologis, metabolik serta reaksi alergi. 

      Menurut penelitian Dayu (2017) Paparan benzena pada pekerja percetakan 

dapat menimbulkan keluhan kesehatan, keluhan kesehatan yang paling banyak 

dialami seperti  mudah lelah, pusing, mudah mengantuk, mual, dan perdarahan gusi 

atau mulut. Gejala lain yang dialami namun persentasenya kecil adalah denyut 

jantung cepat meskipun dalam aktivitas normal, tremor, sesak napas, gangguan 

tidur dan mudah memar.  
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      Jalur paparan zat pelarut seperti benzena dapat masuk ke tubuh melalui hirupan 

asap (inhalasi), penyerapan melalui kulit, dan asupan cairan (pencernaan) (John 

Ridley, 2008). OSHA memprioritaskan rute inhalasi menjadi rute paparan yang 

paling umum karena toxin yang terhirup memasuki organ tubuh dengan sangat 

cepat dan dapat menyebabkan efek dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam 

banyak kasus, efek inhalasi dapat meluas, mempengaruhi paru-paru, ginjal, tulang, 

sumsum tulang, limpa, dan sebagainya (Speegle, 2005). 

      Setelah terpapar benzena, beberapa faktor dapat menentukan apakah efek 

kesehatan yang berbahaya akan terjadi. Faktor- faktor tersebut meliputi jumlah atau 

konsentrasi benzena dan lama waktu terpapar. Makan makanan atau minuman yang 

terkontaminasi benzena dapat menyebabkan muntah, iritasi lambung, pusing, 

mengantuk, kejang-kejang, detak jantung yang cepat, koma bahkan kematian 

(ATSDR,2007). 

      Berbagai macam bahan kimia yang ditemukan di tempat kerja telah dikaitkan 

dengan terjadinya cedera hati atau patologi hati. Benzena sendiri dapat 

menyebabkan Hepatocellular (HCC) dan Toxicant-associated fatty liver disease 

(TAFLD)  (Colombo, 2019). 

      Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasni (2018),  

terkait pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT pada anak jalanan yang kecanduan 

menghirup lem sebagai alternatif pengganti narkotika dan obat-obatan terlarang. 

Zat yang terdapat didalam lem salah satunya adalah zat pelarut yang mudah 

menguap. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada system syaraf dan organ-

organ penting lainnya seperti pernafasan, paru-paru, dan hati. Hati adalah organ 
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terbesar dan secara metabolisme paling kompleks di dalam tubuh. Organ ini terlibat 

dalam metabolisme zat makanan serta sebagian obat dan toksikan, sehingga perlu 

dilakukan pemeriksaan fungsi hati. 

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Neghab (2015) pada karyawan 

SPBU Shiraz, rata-rata paparan Benzena, Toluena dan Xylen tidak melebihi nilai 

ambang batas yang ditentukan. Meskipun tidak terlalu terlihat atau signifikan, 

ditemukan bukti subklinis dan prepatologi atas terjadinya disfungsi dini hati dan 

ginjal pada individu yang terpapar. 

      Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benharroch (2017) menyatakan bahwa 

gadis berusia 6 dan 13 tahun mengalami hepatitis yang mengacu pada hepatitis 

toksik (steatohepatitis) karena menghirup uap benzena secara tidak langsung yang 

menempel pada pakaian,rambut, dan kulit ayahnya yang bekerja sebagai petugas 

SPBU serta kebiasaan bermain dengan permainan yang telah didistribusikan dan 

dijual di seluruh dunia selama 65 tahun terakhir yang disebut "pate-à-ballon" atau 

"balon ajaib". Mainan tersebut terdiri dari tabung atau pipet dan kemasan kecil 

berisi pasta dengan bau tajam dan menyengat. Sebuah fragmen pasta diletakkan ke 

salah satu ujung pipet. Dengan meniup melalui ujung yang lain terbentuklah wujud 

balon yang lembut dan anak-anak umumnya memainkannya selama berjam-jam. 

Zat dalam pasta terdiri dari polivinil asetat yang dilarutkan dalam aseton, yang 

ditambahkan zat penguat plastik etil asetat. Pasta mainan ini mengandung tujuh 

hingga sembilan kali lebih banyak benzena daripada jumlah yang diizinkan. 

Dengan demikian, anak itu dilaporkan terpapar dua sumber benzena. Satu adalah 
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dosis rendah kronis dari pakaian, rambut, dan kulit ayahnya, dan yang lainnya 

adalah sumber akut dan berat dari "pate-à-ballon". 

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uccello (2012) data hasil 

laboratorium memaparkan bahwa hati merupakan target utama dari karsinogenesis 

kimia dan data epidemiologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan risiko yang 

cukup terhadap pengembangan HCC (Hepatocellular Carcinoma) pada orang yang 

terpapar vinil klorida, pelarut organic, pestisida, bifenil poliklorinasi, dan arsenic. 

Terlepas dari HCC, kontak yang terlalu lama dengan zat toksik dapat menyebabkan 

pengaturan penyakit hati sehingga pekerja yang terpapar bahan kimia hepatotoksik 

perlu untuk menjalani pengawasan kesehatan dengan pemantauan fungsi hati 

dengan pengukuran perubahan transaminase, gamma-glutamyltransferase, alkaline 

phosphatase, dan kadar bilirubin. Sehingga surveilans semacam itu dapat 

memudahkan deteksi dini penyakit toksik (termasuk HCC) pada pekerja yang 

terpapar bahan kimia. 

      Pemeriksaan fungsi hati dapat dilakukan dengan tes biokimia hati dengan cara 

pemeriksaan sejumlah parameter zat-zat kimia maupun enzim yang dihasilkan atau 

diproses oleh jaringan hati. Dengan demikian tes biokimia hati dapat 

menggambarkan derajat keparahan atau kerusakan sel sehingga dapat digunakan 

untuk menilai fungsi hati (Sari, 2011). 

      Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan antara paparan 

benzena dengan melihat kadar SGOT dan SGPT pada pekerja yang terpapar. 
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Sehingga selanjutnya dapat dianalisis mengenai kuat hubungan antara paparan 

benzena dengan kadar SGOT dan SGPT pada pekerja. 

1. 2  Identifikasi Masalah 

     Percetakan  Airlangga University Press merupakan bidang Pusat Penerbitan dan 

Percetakan Universitas Airlangga yang melayani penerbitan, percetakan, dan 

pembelian alat tulis bagi semua Fakultas, Direktorat, Universitas, Badan, Lembaga, 

dan seluruh sivitas akademika dan dari luar Universitas Airlangga. Dalam proses 

produksi tentunya sebuah industri percetakan akan memanfaatkan beberapa bahan 

kimia salah satunya adalah penggunaan benzena.  

      Benzena merupakan zat pelarut yang memiliki sifat mudah menguap sehingga 

mudah masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Penggunaan benzena dalam 

proses percetakan dapat ditemukan pada tinta, jaringan kertas, pembersih dan lain 

sebagainya. Keberadaan benzena ini dapat membahayakan pekerja Airlangga 

University Press disamping sifatnya yang non-polar terlebih rata-rata pekerja pada 

unit produksi Airlangga University Press  telah bekerja dalam kurun waktu tahunan 

yaitu antara 2 tahun hingga 20 tahun bekerja serta bekerja 8 jam per hari atau 40 

jam per minggu.  

      Berdasarkan studi pendahuluan,  banyak pekerja yang tidak memakai Alat 

Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan karena menurut para 

pekerja hal tersebut dapat menghambat pekerjaan. Selain itu saat jam makan dan 

istirahat para pekerja lebih suka makan dan minum di ruang kerja serta peletakan 

makanan dan minuman pun berada di ruang produksi yang sudah jelas bahwa ruang 
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produksi tersebut terdapat kandungan benzena didalamnya. Di dalam ruang kerja 

atau ruang produksipun terdapat bau bahan kimia yang menyengat.  

      Gangguan kesehatan yang pernah dialami oleh pekerja yaitu sakit kepala, 

sempoyongan, sesak napas, batuk dan mual. Sehubungan dengan hal tersebut, 

pekerja unit produksi Airlangga University Press merupakan kelompok yang 

beresiko terpapar benzena dalam proses kerja. Mengingat bahwa efek kesehatan 

paparan jangka panjang benzena salah satunya adalah efek hepatotoksik, yaitu 

senyawa yang bersifat toksik terhadap hepar. Manifestasinya dapat berupa 

perlemakan hati, hepatitis, sirosis dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai hubungan pajanan benzena terhadap kadar SGOT 

dan SGPT pada pekerja percetakan Airlangga University Press Surabaya. 

1. 3  Pembatasan dan Perumusan Masalah 

      Pengukuran paparan benzena di dalam ruang produksi Percetakan Airlangga 

University Press diukur berdasarkan konsentrasi benzena yang terdapat dalam 

ruangan tersebut. Dampak benzena dapat membahayakan kesehatan pekerja 

Airlangga University Press, terutama pada fungsi hati karena hati merupakan 

tempat metabolisme benzena. Penelitian ini hanya terbatas pada pengukuran fungsi 

hati dengan melihat kadar serum glutamate oxaloacetate transaminase (SGOT) dan 

serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT)  pada pekerja di unit produksi. 

      Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dibuat rumusan 

masalah yaitu “Apakah terdapat hubungan antara pajanan senyawa benzena dengan 

kadar serum glutamate oxaloacetate transaminase (SGOT) dan serum glutamate 
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pyruvate transaminase (SGPT) pada pekerja industri percetakan Airlangga 

University Press Surabaya?” 

1. 4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum  

      Menganalisis hubungan antara paparan benzena dengan kadar serum glutamate 

oxaloacetate transaminase (SGOT) dan serum glutamate pyruvate transaminase 

(SGPT) pekerja pada unit produksi percetakan Airlangga University Press 

Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik (umur, berat badan, dan lama kerja (tahun)) pada 

pekerja unit produksi percetakan Airlangga University Press Surabaya. 

2. Mengukur konsentrasi benzena di udara lingkungan kerja pada unit produksi 

percetakan Airlangga University Press Surabaya. 

3. Mengidentifikasi kadar serum glutamate oxaloacetate transaminase (SGOT) 

dan serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT) pada pekerja unit produksi 

percetakan Airlangga University Press Surabaya. 

4. Menganalisis hubungan konsentrasi benzena di udara dengan kadar serum 

glutamate oxaloacetate transaminase (SGOT) dan serum glutamate pyruvate 

transaminase (SGPT) pada pekerja unit produksi percetakan Airlangga 

University Press Surabaya. 

5. Menganalisis hubungan karakteristik pekerja pada unit produksi percetakan 

Airlangga University Press Surabaya dengan kadar serum glutamate 
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oxaloacetate transaminase (SGOT) dan serum glutamate pyruvate transaminase 

(SGPT). 

1.4.3 Manfaat 

      Hasil penelitiaan diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Manfaat bagi Universitas Airlangga sebagai pemilik industri 

 Dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk lebih memperhatikan keselamatan 

dan kesehatan pekerja serta lingkungan kerja sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas bagi pekerja percetakan Airlangga University Press. 

2. Manfaat bagi Pendidikan 

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi atau bahan tambahan ilmu 

untuk pengembangan kemampuan mahasiswa dan acuan bagi civitas akademika 

apabila ingin mengkaji lebih lanjut terhadap studi mengenai paparan benzena. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

 Dapat memberikan kontribusi bagi industri percetakan tempat penelitian dalam 

meminimalisasi pajanan benzena kepada pekerja di lingkungan. Selanjutnya, 

dapat meningkatkan kemampuan di bidang penelitian dan pengalaman dalam 

mengimplementasikan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk 

aplikasi disiplin ilmu yang dipelajari. 

4. Manfaat bagi Responden 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang nantinya dapat 

dimanfaatkan untuk mengambil keputusan atau kebijakan untuk keselamatan 

dan kesehatan pekerja percetakan Airlangga University Press Surabaya. 

5. Manfaat bagi peneliti lain 
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 Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan atau masukan bagi penelitian lain yang 

berkaitan dengan efek pajanan benzena terhadap kadar serum glutamate 

oxaloacetate transaminase (SGOT) dan serum glutamate pyruvate transaminase 

(SGPT) 


