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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor transportasi menyumbang bahan pencemar udara ke lingkungan, 

melalui gas buang yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Gas buang kendaraan 

bermotor menghasilkan senyawa nitrogen (NO), karbon dioksida (CO2), dan uap 

air dalam jumlah kecil. Bahan pencemar yang banyak terkandung dalam gas buang 

kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), timbal (Pb), debu partikulat, 

berbagai nitogen oksida dan berbagai sulfur (SOx) (Tugaswati, 2007). 

Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna 

dan tidak memiliki rasa, serta di bawah suhu -192o C komponen ini terdapat dalam 

bentuk cair. Karbon monoksida dapat terbentuk secara alami dan hanya 

berkontribusi sedikit dalam atmosfer, aktivitas manusia lebih berkontribusi nyata 

dalam pencemaran gas CO di lingkungan. Aktivitas manusia yang menghasilkan 

gas CO antara lain pembakaran minyak, gas, arang atau kayu, serta proses industri, 

sektor transportasi dan pembakaran bahan organik seperti sampah. Sektor 

transportasi menghasilkan gas CO paling banyak karena bahan bakar yang 

digunakannya berasal dari bahan fosil, yaitu bensin (Fardiaz, 1992).  

Karbon monoksida di udara bebas atau udara ambien akan terurai dengan 

sendirinya karena faktor alami seperti angin yang dapat mengencerkan konsentrasi 
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bahan pencemar di udara, cahaya matahari, mikroorganisme yang ada dalam tanah, 

serta tumbuhan yang dapat menyerap bahan pencemar (Fardiaz, 1992).  

Pada tempat parkir basement, terowongan serta tempat tertutup lain dengan 

ventilasi yang tidak memadai, tingkat polusi yang berasal dari pembakaran mesin 

jauh lebih tinggi daripada yang terjadi pada udara ambien (WHO, 2000). Di kota 

besar seperti Surabaya terjadi keterbatasan lahan karena banyak dibangun gedung 

bertingkat yang digunakan sebagai kantor, pusat perbelanjaan dan tempat tinggal. 

Penggunaan basement sebagai tempat parkir menjadi salah satu solusi untuk 

mengatasi masalah keterbatasan lahan tersebut.  

Udara di dalam tempat parkir basement merupakan udara tak bebas atau 

indoor air dimana kualitas udaranya ditentukan oleh penghuni atau pengelola 

gedung baik secara sengaja, seperti penggunaan peralatan ventilasi khusus untuk 

mengatur suhu dan kelembaban dalam ruangan, dan yang tak sengaja seperti 

mengandalkan cuaca alami dengan mengatur bagian gedung yang dapat dibuka. 

Kualitas udara indoor sangat bervariasi, bahan pencemar pun dapat masuk dengan 

mudah ke dalam tubuh penghuni ruangan dan dalam konsentrasi yang ada dalam 

udara ruangan tersebut (Sudarmaji, 2006). 

Pekerja di tempat parkir basement mempunyai potensi yang sangat besar dan 

tak terhindarkan untuk terpapar gas CO yang terperangkap dalam ruangan selama 

bekerja. Gas CO yang dihirup pekerja akan masuk ke dalam darah, 80-90% gas 

CO yang diserap akan berikatan dengan hemoglobin yang menyebabkan 

menurunnya kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen (WHO, 2000). Pada 
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akhirnya jaringan dan sel-sel tubuh mengalami kekurangan oksigen, keadaan ini 

disebut hipoksia. Keracunan gas CO sulit untuk dideteksi karena gejalanya yang 

bersifat umum dan mirip dengan gejala flu. Tetapi paparan gas CO pada dosis 

tinggi dapat mempengaruhi otak, menyebabkan mual dan kematian (Mukono, 

2011).  

Penelitian Wati (2013) menunjukkan bahwa kebiasaan merokok serta paparan 

gas CO mempengaruhi kadar COHb petugas parkir tertutup di Makasar Trade 

Center. Penelitian Kusumawati (2012) pada petugas di terminal Purabaya 

menunjukkan tidak ada perbedaan COHb yang signifikan antara petugas di dalam 

dan di luar ruangan berdasarkan uji “t” dua sampel bebas. Tetapi kadar COHb 

darah sudah lebih dari 10% dan terdapat perbedaan keluhan kesehatan di antara 

para petugas. Penelitian Muhammad (2011) menunjukkan bahwa pekerja Club 

Malam mengalami keluhan sakit kepala ringan, mual, pandangan kabur, mata 

kabur, jantung berdebar, dada sesak, lemah, lesu dan kelelahan serta gangguan 

konsentrasi. Pada penelitian ini menunjukkan kadar COHb pekerja masih kurang 

dari 10% tetapi sudah dapat menimbulkan keluhan kesehatan pada pekerja.  

Data mengenai keracunan dan kematian akibat gas CO belum ada di 

Indonesia. CDC memperkirakan selama periode 2004-2006 diperkirakan 20.636 

terjadi kunjungan darurat untuk kasus keracunan gas CO baik untuk kasus non-

fatal, tidak disengaja maupun kasus yang tidak berhubungan dengan kebakaran. 

73% dari kasus tersebut terjadi di tempat tinggal, 13% pada tempat kerja dan 
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sisanya berada pada tempat lain. Jumlah kasus terbesar terjadi selama musim 

dingin yaitu Desember-Februari (ATSDR, 2012). 

Gas CO yang masuk ke dalam tubuh tidak akan menetap selamanya dalam 

tubuh, tetapi akan diekskresikan ketika paparan dihentikan. Penelitian Irvani 

(2011) menunjukkan bahwa pekerja di basement Mall City of Tomorrow yang 

mengalami keluhan kesehatan seperti iritasi mata, gangguan neurotoksik, 

gangguan saluran pernafasan, kulit dan mual saat bekerja, keluhan tersebut hilang 

saat mereka berada di luar tempat kerja.  

Apartemen Waterplace merupakan salah satu apartemen yang bernaung di 

bawah Pakuwon Group dan berlokasi di kawasan Surabaya Barat. Tempat parkir 

basement merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk parkir kendaraan 

bermotor dari penghuni dan pegawai apartemen. Petugas di area tempat parkir 

basement seperti security dan penjaga parkir akan berisiko terpapar gas CO dari 

kendaraan bermotor baik sepeda motor dan mobil, akibatnya kadar COHb darah 

akan meningkat dan timbul keluhan kesehatan. Pada akhirnya keluhan kesehatan 

tersebut akan berakibat menurunnya kinerja dan produktivitas pekerja di area 

basement. Sehingga, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui kadar gas 

CO di area basement, kadar COHb darah pekerja serta keluhan kesehatan yang 

ditimbulkan pada pekerja di basement. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Apartemen Waterplace merupakan salah satu apartemen yang berada di 

Surabaya Barat. Waterplace Apartemen, memiliki 6 Gedung atau Tower yang 

diberi nama tower A sampai F serta memiliki tempat parkir basement dan outdoor 

sebagai salah satu fasilitasnya. Tempat parkir basement merupakan tempat parkir 

utama serta lebih dipilih karena lebih aman, tidak membutuhkan lahan khusus 

untuk tempat parkir, dan menjadi satu dengan gedung sehingga penghuni 

apartemen bisa lebih mudah dalam mengakses kendaraannya. Untuk 

penggunaannya, tempat parkir basement 90% lebih berasal dari penghuni dan 10% 

sisanya dari karyawan. Pada tower A-D meskipun dibangun secara terpisah, tetapi 

untuk tempat parkir basement menjadi satu yang menghubungkan ke-empat tower 

tersebut dan dibangun keatas dengan tiga lantai. Lantai 1 dan lantai 3 merupakan 

yang paling padat serta terdapat tempat parkir motor di lantai 1. Tiap lantai 

memiliki tempat masuk menuju apartemen, yang dijaga security serta ada satu 

pekerja khusus yang menjaga tempat parkir sepeda motor. 

Pekerja di area basement akan terpapar gas CO selama jam kerjanya dan akan 

meningkatkan COHb darah. Selain itu karakteristik pekerja akan mempengaruhi 

dampak paparan yang diterima dari gas CO di lingkungan kerja, yaitu tempat 

parkir basement. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Mei 2015 

75% pekerja yang diwawancarai merasakan beberapa keluhan kesehatan seperti 

pusing, batuk, mual, iritasi mata dan gangguan konsentrasi selama jam kerjanya. 

Keluhan kesehatan tersebut berasal dari paparan asap kendaraan bermotor yang 
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ada di area parkir. Pekerja yang mengalami keluhan kesehatan akan menjadi tidak 

produktif dalam bekerja, hal ini akan menurunkan kinerja dan merugikan tempat 

kerjanya jika tidak dilakukan pencegahan. Oleh sebab itu, akan dipelajari 

identifikasi mengenai kadar gas CO, kadar COHb darah serta keluhan kesehatan 

pada pekerja di basement apartemen Waterplace, Surabaya. 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengidentifikasi kadar gas CO di 

basement, kadar COHb darah pekerja, karakteristik dan kebiasaan pekerja di 

basement apartemen Waterplace, Surabaya serta keluhan kesehatan yang 

ditimbulkannya. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut “Seberapa Besar Kadar Gas CO, Kadar COHb Darah Pekerja dan Keluhan 

Kesehatan Pekerja di Basement Apartemen Waterplace, Surabaya?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kadar gas CO 

di dalam basement, kadar COHb darah pekerja, serta keluhan kesehatan yang 

dialami pekerja di basement apartemen Wateplace, Surabaya.  
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1.5.2  Tujuan Khusus 

1. Mengukur kualitas kimia yaitu kadar gas CO di basement apartemen 

Wateplace, Surabaya. 

2. Mengukur kadar COHb darah pekerja di di basement apartemen 

Wateplace, Surabaya. 

3. Mengidentifikasi karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, 

jam kerja dan masa kerja. 

4. Mengidentifikasi kebiasaan responden meliputi merokok, konsumsi air 

minum ber-oksigen serta konsumsi buah dan sayur. 

5. Mengidentifikasi keluhan kesehatan yang dirasakan pekerja selama jam 

kerjanya. 

6. Mengidentifikasi kadar gas CO basement dan kadar COHb darah pekerja. 

7. Mengidentifikasi kadar COHb darah pekerja dan karakteristik pekerja.  

8. Mengidentifikasi kadar COHb darah pekerja dan kebiasaan pekerja.  

9. Mengidentifikasi kadar COHb darah pekerja dan keluhan kesehatan 

pekerja. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan khususnya pada penerapan ilmu pencemaran udara. 

Peneliti dapat mengidentifikasi kadar gas CO di tempat parkir basement serta 

keluhan kesehatan yang terjadi pada responden melalui pemeriksaan COHb darah.  
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Serta karakteristik dan kebiasaan responden apa saja yang dapat mempengaruhi 

tinggi rendahnya COHb darah. 

1.6.2 Bagi Responden 

Responden dapat mengetahui kadar COHb darah dan mendapat informasi 

mengenai potensi bahaya di tempat kerjanya. Sehingga pekerja mau memeriksakan 

kesehatannya secara berkala dan melakukan gaya hidup sehat sebagai upaya 

pencegahan untuk menanggulangi dampak gas CO terhadap kesehatan mereka. 

1.6.3 Bagi Instansi atau Tempat Penelitian 

Memberi informasi kepada institusi terkait tentang kualitas udara di dalam 

basement, membantu institusi dalam memantau kesehatan pekerjanya melalui 

pemeriksaan COHb darah, wawancara dan kuisioner yang dilakukan peneliti. Hasil 

akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi tempat 

penelitian jika terdapat kondisi yang tidak sesuai. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja.  
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