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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia dan tidak 

dapat dipisahkan. Namun seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi 

terjadilah percepatan pertumbuhan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor 

transportasi yang dapat dilihat dan dirasakan pengaruhnya terhadap kualitas udara. 

Perubahan kualitas udara dapat dirasakan khususnya di kota-kota besar. Kota 

sebagai pusat perekonomian bangsa menjadikan semua kegiatan dan aktivitas 

manusia berjalan dengan cepat demi mengikuti kebutuhan modernisasi kota 

tersebut. Perkembangan teknologi transportasi tentu sangat memudahkan manusia 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan, namun di sisi lain penggunaan kendaraan 

bermotor menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, terutama gas buang 

dari hasil pembakaran bahan bakar yang tidak terurai atau terbakar dengan 

sempurna. (Gusnita, 2012) menyatakan bahwa pencemaran dari industri dan sarana 

transportasi kendaraan bermotor merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam 

pencemaran udara. Berdasarkan pemantauan dari pencemaran udara di perkotaan, 

emisi transportasi terbukti sebagai penyumbang pencemaran udara tertinggi di 

Indonesia, yakni sekitar 85 persen. Hasil dari berbagai observasi juga menyebutkan 

bahwa kontribusi pencemaran udara dari transportasi mencapai 66,34% dari total 

pencemaran, sementara kegiatan industri menyumbang 18,90%, pemukiman 

11,12% dan kegiatan persampahan 3,68% (Riyadina, 1997) 
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Salah satu bahan kimia yang terkandung dalam gas buang kendaraan 

bermotor adalah Timbal (Pb). Karakteristik unik dari timbal seperti melting point 

yang rendah dan tahan terhadap karat menjadikan Timbal sebagai salah satu logam 

yang paling banyak digunakan secara luas (Casas, 2006). Timbal dalam bentuk 

organik (Timbal Tetraetil / TEL dan Timbal  Tertametil / TML) digunakan dalam 

industri perminyakan sebagai campuran BBM. Sumber pencemaran Pb di 

lingkungan terbesar berasal dari hasil pembakaran Pb-alkil sebagai zat adiktif pada 

bahan bakar kendaraan bermotor. Berdasarkan estimasi sekitar 80%–90% Pb di 

udara ambien berasal dari pembakaran bensin (Aminah, 2006).  

 Dalam  Environment Project Agency, disebutkan sekitar 25% logam berat 

Timbal (Pb) tetap berada dalam mesin dan 75% lainnya akan mencemari udara 

sebagai asap knalpot. Meskipun kandungan Pb dalam bensin disebut telah 

dihapuskan penggunaannya mulai 1 Juli 2006 dan digantikan dengan HOMC (High 

Octane Mogas Component) tapi dalam sebuah penelitian yang dilakukan di 

Makasar pertengahan 2014 masih terdapat timbal di bensin sebesar 0.30 gr/L dan 

melebihi standar yang diusulkan dalam Kep.Dirjen.Migas No.  3674 

K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Jenis Bensin 

yang Dipasarkan di Dalam Negeri (Ayu dkk, 2014). 

Emisi Pb dari gas buangan tetap akan menimbulkan pencemaran udara 

dimanapun kendaraan itu berada, tahapannya adalah sebagai berikut: sebanyak 10% 

akan mencemari lokasi dalam radius kurang dari 100 m, 5% akan mencemari lokasi 

dalam radius 20 km, dan 35% lainnya terbawa atmosfer dalam jarak yang cukup 

jauh (Surani, 2002). Padahal bila kita berkaca pada negara maju lain seperti 
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Amerika, penggunaan timbal dalam bensin sudah mulai dibatasi penggunaannya 

sejak awal 1970 dan akhirnya pada 31 Desember 1995 bensin yang mengandung 

timbak resmi tidak diproduksi lagi di Amerika (Leaded Gas Phaseout – U.S Air 

Quality Fact Sheet 1995).  

Dalam Leaded Gas Phaseout – U.S Air Quality Fact Sheet 1995 kandungan 

timbal dalam bensin dihapuskan karena timbal bersifat sangat toxic dan dapat 

menimbulkan berbagai penyakit pada golongan usia anak-anak dan dewasa. 

Dampak kesehatan yang dapat muncul adalah: gangguan sistem syaraf dan 

kecerdasan, hipertensi, anemia, menyebabkan efek sistemik seperti gejala 

gastrointestinal,  mengganggu kesuburan pria, memperbesar resiko keguguran pada 

ibu hamil dan mengganggu kesehatan tulang (Gusnita, 2012).  Logam Pb yang 

terhirup oleh manusia setiap hari akan diserap, disimpan dan kemudian ditampung 

dalam darah. Kira-kira 5-10% dari jumlah yang tertelan akan diabsorbsi melalui 

saluran pencernaan, 30% dari jumlah yang terisap melalui hidung akan diabsorbsi 

melalui saluran pernafasan akan tinggal di dalam tubuh karena dipengaruhi oleh 

ukuran partikel-partikelnya (BPLHD, 2009). 

Seiring dengan tingginya penggunakan sarana transportasi bermotor maka 

meningkat pula kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) di kalangan 

masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk transportasi 

masyarakat luas, maka fungsi petugas operator stasiun pusat pengisian bahan bakar 

umum (SPBU) mempunyai peranan yang sangat vital. Padahal berdasarkan 

penjelasan sebelumnya, jenis pekerjaan tersebut mempunyai risiko terpapar timbal 

(Pb) yang cukup besar. Karena selain mendapat paparan dari bensin yang akan 
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diisikan pada kendaraan bermotor secara kontinyu, operator SPBU juga terpapar 

oleh gas buang dari kendaraan bermotor. Paparan gas buang tersebut didapat dari 

kendaraan yang dinyalakan setelah mengisi bensin dan dari lingkungan SPBU. 

Karena SPBU harus mudah diakses oleh masyarakat, maka pada umumnya SPBU 

terletak dekat dengan jalan raya. Hal tersebut dapat meningkatkan jumlah paparan 

gas buang kendaraan pada operator SPBU yang memang selama jam bekerjanya 

akan berada di luar ruangan. Padahal logam di udara yang dihirup mempunyai 

pengaruh yang lebih besar dibanding dosis sama yang berasal dari makanan, oleh 

karena itu kadar logam berbahaya di udara yang terikat pada partikulat patut 

mendapat perhatian (Depkes RI, 1991).   

Selain itu menurut hasil penelitian dari Nurjazuli, Berliana (2003) tentang 

dampak paparan Pb dalam darah dengan kadar Hb pada petugas operator SPBU di 

Samarinda Kalimantan Timur diperoleh gambaran sebanyak 44,8% responden 

kadar Pb dalam darahnya melebihi ambang batas (>10 µg/ dl). Hasil yang hampir 

sama juga ditemukan dalam penelitian oleh Maksum, Tri Septian (2013) ditemukan 

76,5% kadar Pb Penjual Bensin Eceran Di Wilayah Kecamatan Dungingi Kota 

Gorontalo sudah melebihi batasan toleransi dan hanya 23,5% masih dalam batasan 

toleransi. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Irvan dan Widodo Hariyono 

(2011) menyatakan ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan 

kapasitas vital paru pada operator di empat SPBU di Yogyakarta. Penelitian lain 

yang dilakukan pada petugas SPBU di Makasar menunjukkan bahwa sebagian 

besar operator pengisian BBM yang dijadikan sample memiliki kadar timbal dalam 

darah melebihi batas yang dianjurkan oleh ATSDR (Ayu dkk, 2014). Berdasar 
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penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang berhubungan 

dengan bensin dalam tubuh pekerjanya mengandung kadar timbal yang cukup 

tinggi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui adakah 

hubungan antara karakteristik individu dengan kadar timbal (Pb) dalam darah 

petugas operator SPBU. Logam Pb dipilih sebagai penentu pada penelitian ini 

karena logam ini termasuk logam berat dan bersifat toksik bagi makhluk hidup dan 

diasumsikan sering memapar populasi sasaran. 

 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Pencemaran dari industri dan sarana transportasi kendaraan bermotor 

merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam pencemaran udara. Di daerah 

perkotaan bahkan 85% pencemaran udara disebabkan oleh aktivitas kendaraan 

bermotor atau emisi transportasi (Gusnita, 2012).  Hal tersebut disebabkan oleh 

peningkatan volume lalu lintas di berbagai kota di Indonesia yang mencapai 15% 

pertahun (N Kusminingrum, G Gunawan, 2008). Kota Surabaya sebagai ibukota 

propinsi Jawa Timur yang disebut-sebut sebagai kota terbesar kedua se-Indonesia 

juga tidak luput dari pencemaran udara. Pernyataan tersebut didukung oleh berbagai 

penelitian mengenai kadar Pb udara ambien di Surabaya. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya kadar timbal di udara di jalan Pucang Anom Timur, Surabaya 

menunjukkan rata-rata sebesar 17,8 µg/m (Nanik, 1996). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Rahman, Abdur dkk 2005 di Surabaya menunjukkan rata-rata 

konsentrasi Pb udara di Terminal adalah 0,18 µg/M3, Pusat Niaga 0,32 µg/M3, 
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perumahan ramai / dekat jalan raya 0,19 µg/M3, perumahan sepi 0,12 µg/M3 dan 

stasiun Kementrian Lingkungan Hidup 0. Dengan nilai intake real time Pb (x10-6 

mg/kg x hari) pegawai / karyawan di terminal sebesar 13,1; di pusat niaga 8,9 dan  

perumahan sepi 5,7. Pengukuran kada Pb diudara oleh Adriyani, 2004 di jalan 

Dharmawangsa yang padat kendaraan menunjukkan kadar Pb udara sebesar 2,71 

μg/m3 , sedang kadar udara di jalan Dharmahusada Indah Timur yang tidak padat 

kendaraan sebesar 0,15 μg/m3.  

Selain dari gas buang kendaraan bermotor, paparan bensin juga dapat 

meningkatkan kemungkinan terpapar timbal. Pernyataan tersebut didukung oleh 

hasil penelitian Maksum (2013) yang menyebutkan ada hubungan antara waktu 

kontak/paparan bensin dengan kadar Pb dalam tubuh penjual bensin eceran. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Adriyani (2004) juga menyatakan bahwa ada 

hubungan antara Pb udara ambien di lokasi penelitian terhadap kadar Pb darah PKL. 

Penelititian terbaru yang dilakukan oleh Ayu dkk (2014) juga menyimpulkan 

bahwa peningkatan kadar timbal dalam darah petugas SPBU dipengaruhi oleh lama 

periode pekerjaan seseorang. Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui bahwa 

salah satu kelompok yang memiliki resiko terpapar timbal adalah operator SPBU. 

Berdasar pengamatan awal yang dilakukan di SPBU X, operator SPBU tersebut 

memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap paparan timbal (Pb) pada saat bekerja. 

Hal tersebut disebabkan oleh letak SPBU yang berada di pusat niaga dan 

perempatan lalu lintas yang sangat padat sehingga operator SPBU terpapar oleh 

emisi kendaraan dengan kadar yang tinggi setiap harinya. Karena sebab-sebab 
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tersebut maka penelitian mengenai hubungan karakteristik individu dengan kadar 

timbal dalam darah sesuai dilakukan pada operator SPBU X di Kota Surabaya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kadar timbal (Pb) dalam darah pekerja khususnya operator 

pengisian BBM pada SPBU X di Surabaya? 

2. Adakah hubungan antara umur dengan kadar timbal (Pb) dalam darah 

operator pengisian BBM pada SPBU X di Surabaya? 

3. Adakah hubungan antara masa kerja dengan kadar timbal (Pb) dalam darah 

operator pengisian BBM pada SPBU X di Surabaya? 

4. Adakah hubungan antara lama shift kerja dengan kadar timbal (Pb) dalam 

darah operator pengisian BBM pada SPBU X di Surabaya? 

5. Adakah hubungan antara jenis shift kerja dengan kadar timbal (Pb) dalam 

darah operator pengisian BBM pada SPBU X di Surabaya? 

6. Adakah hubungan antara perilaku merokok dengan kadar timbal (Pb) 

dalam darah operator pengisian BBM pada SPBU X di Surabaya? 

7. Adakah hubungan antara hygene personal dengan kadar timbal (Pb) dalam 

darah operator pengisian BBM pada SPBU X di Surabaya? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara karakteristik individu (umur, masa kerja, 

lama shift, jenis shift, perilaku merokok dan hygene personal) dengan 

kadar timbal (Pb) dalam darah operator pengisian BBM di SPBU X di 

Surabaya. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mencari data karakteristik individu yang terdiri dari umur, masa kerja, 

lama shift, jenis shift, perilaku merokok dan hygene personal operator 

pengisian BBM di SPBU X Surabaya. 

2. Melakukan pengukuran kadar timbal (Pb) dalam darah operator pengisian 

BBM di SPBU X di Surabaya. 

3. Mencari hubungan antara umur, masa kerja, lama shift, jenis shift, perilaku 

merokok dan hygene personal  dengan kadar timbal (Pb) dalam darah 

operator pengisian BBM di SPBU X Surabaya. 

 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

 Perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian berupa kadar timbal dalam 

darah sebagai data dasar pemantauan kesehatan karyawan. Selain itu hasil 

penelitian juga dapat digunakan sebagai  bahan pertimbangan dalam 
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menentukan Job Describtion masing-masing karakteristik individu dengan 

tepat.   

2. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai bahan masukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 

acuan dalam mengembangkan penelitian yang lebih mendalam mengenai 

penilaian karakteristik individu. 

3. Bagi mahasiswa 

Sebagai  sarana  untuk  mengaplikasikan  ilmu  dan  kemampuan di 

bangku perkuliahan dalam menganalisis  suatu  lingkungan kerja 

khususnya pekerja pada SPBU. 
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