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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menjalankan kehidupan, manusia tidak terlepas dari teknologi yang 

setiap harinya semakin berkembang. Kendaraan adalah salah satu dari jenis 

teknologi berupa alat transportasi yang perkembangannya termasuk pesat. 

Kendaraan merupakan sebuah sistem yang komponen utamanya adalah sebuah 

mesin yang tentunya memerlukan suatu bahan untuk menjalankannya, bahan 

tersebut biasa disebut sebagai bahan bakar minyak atau BBM. Jenis  bahan bakar 

minyak pada kendaraan pun beragam, seperti premium, pertamax, pertamax plus, 

bio solar, dan lainnya. Pada beberapa jenis bahan bakar minyak tersebut tentunya 

terdapat perbedaan, terutama dari angka atau nilai oktan. Misalnya pada premium 

yang memiliki nilai oktan 88, serta pertamax yang memiliki nilai oktan 92. Nilai 

oktan menunjukkan kecepatan pembakaran bahan bakar minyak, yaitu semakin 

tinggi nilai oktan semakin sulit terbakar (Sururi, 2010 dan Waluyo, 2010). 

Pada bahan bakar minyak terdapat berbagai macam zat kimia yang berbahaya 

bagi kesehatan manusia. Menurut Agency for Toxic Substances and Disease 

Register (ATSDR) bahan kimia berbahaya dan beracun yang ada dalam kandungan 

minyak yaitu benzene, toluena, ethylena, TPH (Total Petroleum Hydrocarbon), 

PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon). Dari bahan kimia tersebut yang 

berdampak serius bagi kesehatan makhluk hidup adalah benzene. Selain pada bahan 

bakar minyak, sumber lain dari benzene di udara ambien berasal dari asap rokok, 

pembakaran dan penguapan bensin, industri petrokimia,
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serta proses pembakaran. Konsentrasi benzene tertinggi dapat ditemukan di sekitar 

sumber emisi seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) (WHO-

Europe, 2000 dalam Rendy Noor Salim, 2012). 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah prasarana umum yang 

disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi bahan bakar, 

seperti premium, bio solar, pertamax, pertamax plus (PT. Pertamina, 2012). Dari 

produk tersebut yang merupakan kelompok gasoline yaitu premium, pertamax, dan 

pertamax plus mempunyai kadar benzene sekitar 1% – 5% berat. Berdasarkan 

informasi dari Material Safety Data Sheet (MSDS) tentang gasoline product oleh 

HESS company kandungan benzene kelompok produk gasoline berkisar antara 

0,1% – 4,9%. Produk kelompok gasoline mempunyai flash point ‐43oC yang berarti 

pada suhu kamar 27oC sudah dapat menguap ke udara (Sigit Pudyoko, 2010). 

Benzene yang menguap dan terdapat di udara tentunya dapat terinhalasi oleh 

siapapun tanpa terkecuali. Pada karyawan SPBU, khususnya petugas operator pada 

pengisian bahan bakar minyak (filling point) adalah salah satu populasi pekerja 

yang memiliki tingkat risiko pajanan benzene yang tinggi melalui jalur inhalasi. 

ATSDR (2007) mengestimasikan rata-rata pajanan benzene pada pekerja di area 

SPBU adalah 0,12 ppm (Rendy Noor Salim, 2012). 

Selain melalui jalur inhalasi, benzene dapat masuk ke dalam tubuh melalui 

dermal atau kontak dengan kulit serta oral, meskipun kemungkinannya kecil. 

Pajanan benzene secara kontinyu tentunya akan menimbulkan efek pada kesehatan. 

Tubuh terus menerus terpajan oleh benzene akan menyebabkan anemia aplastik, 

leukemia, lymphoma, serta penyakit darah lain karena terjadinya gangguan pada 
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sistem hematopoietic. Penelitian di China oleh Luoping Zhang dari Sekolah 

Kesehatan Masyarakat Universitas Berkeley California mengenai hematotoxicity 

kepada pekerja yang terpapar benzene dalam konsentrasi < 1 ppm terdapat 

gangguan sistem hematopoietic yaitu terjadinya penurunan darah putih, 

granulocytes, lymphocytes, B cells, dan platelets (Sigit Pudyoko, 2010). 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization 

(WHO) (2010) paparan tertinggi benzene terdapat di industri perminyakan. 

Aktivitas yang terjadi pada industri perminyakan memiliki kadar benzene hingga 4 

gr/liter. Aktivitas yang terjadi di industri perminyakan tersebut antara lain proses 

memproduksi minyak; produksi toluene, xylene, dan bahan aromatik lain; hingga 

proses penggunaan bahan bakar minyak pada pengguna atau konsumen. 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau yang biasa disebut dengan SPBU 

merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat 

luas guna memenuhi bahan bakar, seperti premium, bio solar, pertamax, pertamax 

plus (PT. Pertamina, 2012). Menurut Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry (ATSDR) (2007) penguapan dari bahan bakar minyak menjadi salah satu 

penyebab tingginya kadar benzene di udara. Penguapan yang terjadi pada bahan 

bakar tentunya akan terinhalasi oleh siapapun sehingga pekerja pada SPBU menjadi 

faktor risiko tertinggi karena paparan dengan frekuensi dan durasi yang cukup 

tinggi. Estimasi dari paparan benzene pada pekerja di area SPBU adalah 0,12 ppm. 

Riset yang dilakukan badan dunia ILO tentang kecelakaan kerja menunjukkan 

setiap hari rata-rata 6000 orang meninggal berkaitan dengan pekerjaan mereka. 
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Angka ini setara dengan satu orang setiap 15 detik atau 2,2 juta orang meninggal 

setiap tahun akibat sakit atau kecelakaan kerja. Sementara itu anggaran untuk 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terbanyak yaitu penyakit 

musculoskeletal (40%), penyakit jantung (16%), kecelakaan (16%), dan penyakit 

saluran pernapasan (19%) (ILO, 2003 dalam Herry, 2013). 

Respon tubuh terhadap suatu bahan bersifat toksik tergantung pada sifat fisik 

dan kimia, situasi paparan, kerentanan sistem biologis, dan cara atau jalan masuk 

serta durasi dan frekuensi paparan. Pada keadaan tertentu, paparan berefek buruk 

bagi kesehatan hingga menyebabkan kematian atau hanya menimbulkan perubahan 

biologik yang kecil sekali (Mukono, 2008). Paparan benzene memiliki efek akut 

dan kronis. Menurut WHO, efek akut dari pajanan benzene adalah sakit kepala, 

kemalasan, kebingungan, hingga tremors serta efek kronis dari pajanan benzene 

adalah kanker. Benzene berdampak pula pada kesehatan manusia. Dari data yang 

dirangkum oleh ATSDR (2007), dampak kesehatan yang timbul akibat pajanan 

benzene terdapat pada sistem metabolit dalam tubuh, seperti pernapasan, 

pencernaan, kardiovaskuler, lalu dampak pada sistem reproduksi yang akan 

mengakibatkan bayi lahir prematur hingga infertilitas. Dampak pada kesehatan lain 

yang timbul adalah gangguan pada darah sehingga dapat menyebabkan penyakit 

seperti leukemia. Sedangkan menurut SIKer Nasional (2011) paparan akut benzene 

menyebabkan iritasi, telinga berdengung, mual, muntah, sulit bernapas, denyut 

jantung tidak normal, sakit kepala, lemah, mabuk, disorientasi, penglihatan 

terganggu, bendungan paru, gangguan darah, kelumpuhan, kejang hingga koma 

serta paparan kronis dari benzene dapat menyebabkan hilangnya pendengaran, 
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kerusakan hati, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, gangguan reproduktif, dan 

kanker. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini hanya dibatasi pada 

pengukuran kadar benzene di udara ambien yang berasal dari uap premium dan 

pertamax yang dapat berakibat pada kadar t,t-muconic acid pada urine pekerja 

SPBU di DKI Jakarta. Selain itu identifikasi gangguan kesehatan yang terjadi pada 

pekerja di SPBU tersebut berdasarkan hasil dari kadar benzene di udara ambien dan 

kadar t,t-muconic acid. 

1.3.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan adalah 

“Bagaimana hubungan kadar benzene di udara ambien dengan kadar t,t-muconic 

acid pada urine pekerja SPBU dan gangguan kesehatan pekerja tersebut?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan kadar benzene di udara ambien dengan kadar t,t-

muconic acid dalam urine dan gangguan kesehatan pada pekerja di SPBU DKI 

Jakarta. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengukur kadar benzene di udara ambien pada SPBU di DKI Jakarta. 

2. Mengukur kadar t,t-muconic acid dalam urine pekerja pada SPBU di 

DKI Jakarta. 
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3. Mengidentifikasi gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan 

benzene di udara ambien. 

4. Menganalisis hubungan paparan benzene dengan kadar t,t-muconic 

acid dalam urine pekerja SPBU di DKI Jakarta. 

5. Menganalisis hubungan kadar t,t-muconic acid dalam urine dengan 

gangguan kesehatan pekerja SPBU di DKI Jakarta. 

6. Menganalisis hubungan paparan benzene dengan gangguan kesehatan 

pekerja SPBU di DKI Jakarta. 

1.4.3 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk penerapan ilmu kesehatan masyarakat 

khususnya ilmu kesehatan lingkungan yang telah dipelajari di Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Bagi instansi terkait 

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber acuan bagi instansi kesehatan 

dan instansi lainnya untuk pelaksanaan program terkait pemberian 

informasi dan edukasi kepada pekerja mengenai benzene dan gangguan 

kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat paparan benzene sehingga 

dapat dilakukan tindakan pencegahan terhadap paparan akut dan 

paparan kronis dari benzene. 

3. Bagi pekerja 
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Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pekerja 

mengenai kadar t,t-muconic acid dalam urine dan gangguan kesehatan 

yang ditimbulkan akibat paparan benzene serta dapat mengetahui 

kondisi kesehatan berdasarkan tinggi badan dan berat badan yang 

digolongkan berdasarkan indeks massa tubuh (IMT). 

1.5 Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Sejenis 
 

Pengarang Judul Desain 
Penelitian Hasil Perbedaan 

Dya Candra 
Maulawati 
Sani, 2011 
(Universitas 
Airlangga) 

Hubungan 
antara 
Paparan Uap 
Benzene 
dengan Status 
Hematologis 
pada 
Karyawan 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum di 
Surabaya 

Observasional 
Analitik / 
Deskriptif 

Terdapat 6 
pekerja 
memiliki kadar 
fenol abnormal 
dalam urine 
dan terdapat 7 
pekerja dengan 
kadar Hb 
abnormal. 
Hasil analisis 
menggunakan 
multiple 
logistic 
regression test 
ditemukan 
bahwa kadar 
fenol dalam 
urine yang 
paling 
berpengaruh 
terhadap status 
Hb pekerja 
(p<0,05; 
OR=3,278) 

Perbedaan 
dengan 
penelitian 
sebelumnya 
adalah 
penelitian 
ini menguji 
kadar t,t-
muconic 
acid dalam 
urine serta 
kadar 
benzene 
yang diukur 
dari produk 
premium 
dan 
pertamax. 

Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian Sejenis 
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Pengarang Judul Desain 
Penelitian Hasil Perbedaan 

Zhafira 
Ramadhani 
Arimurti, 
2014 
(Universitas 
Airlangga) 

Pengaruh 
Konsentrasi 
Uap Benzene 
di Udara 
terhadap 
Kualitas 
Darah 
Lengkap, 
Hapusan 
Darah, dan 
Keluhan 
Kesehatan 
pada 
Karyawan 
SPBU di 
Surabaya 

Observasional 
Analitik / 
Deskriptif 

Konsentrasi 
uap benzene di 
udara dengan 
kromatografi 
gas (GC-FID) 
0,945 – 2,071 
ppm. Hasil 
analisis regresi 
logistik 
multivariat 
menunjukkan 
konsentrasi 
uap benzene 
(>0,5 ppm) 
berpengaruh 
terhadap 
peningkatan 
leukosit 
(p=0,013; 
OR=0,052) 
dan keluhan 
kesehatan 
(p=0,006; 
OR=0,037). 

Perbedaan 
dengan 
penelitian 
sebelumnya 
adalah 
penelitian 
ini menguji 
kadar t,t-
muconic 
acid yang 
terdapat 
dalam urine 
pekerja dan 
kadar 
benzene 
yang diukur 
dalam 
produk 
premium 
dan 
pertamax. 

Serlly Frida 
Drastyana, 
2014 
(Universitas 
Airlangga) 

Pengaruh 
Paparan Uap 
Benzena 
terhadap 
Imunoglobulin 
G dan 
Keluhan 
Kesehatan 
pada Pekerja 
di SPBU 
Surabaya 

Observasional 
Analitik 

Hasil dari 
penelitian ini 
yaitu kadar 
fenol urine 
terhadap IgG 
menggunakan 
regresi linier 
adalah 
signifikan 
(p<0,05) 
sedangkan 
keluhan 
kesehatan 
tidak 
berpengaruh 
terhadap kadar 
fenol urine 
(p<0,05). 

Perbedaan 
dengan 
penelitian 
sebelumnya 
adalah 
penelitian 
ini menguji 
kadar t,t-
muconic 
acid yang 
terdapat 
dalam urine 
pekerja. 
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