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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berdampak pula terhadap meningkatnya 

pendapatan perkapita masyarakat Indonesia terlihat dari semakin banyak orang 

yang menggunakan kendaraan bermotor baik itu mobil maupun motor dalam 

menjalankan aktivitas. Ditambah lagi adanya kendaraan umum seperti bus kota 

dan angkutan kota menambah ramainya jalur lalulintas di Kota Surabaya. 

(Boediningsih, 2011) 

Banyaknya pengguna kendaraan motor sejalan dengan tingginya mobilitas 

masyarakat untuk itu timbul kesadaran akan adanya kebutuhan pertambahan 

infrastruktur ruas jalan, maka dibangunlah jalan tol. Kegunaan jalan tol sendiri 

sebagai alternatif untuk mempermudah akses masyarakat mencapai tujuan. 

Hadirnya jalan tol dapat pula menunjukkan perekembangan ekonomi dan 

pembangunan pada suatu wilayah (Raditya, 2011). Dampak dari dibangunnya 

jalan tol akibat tingginya mobilitas masyarakat diikuti pula dengan peningkatan 

traffic tol khususnya Kota Surabaya. Volume Lalu lintas yang melintas pada Tol 

Surabaya-Gempol tahun 2014 meningkat 1,45% dibandingkan tahun sebelumnya 

(Laporan Tahunan 2014 PT. Jasa Marga). 

Akibat dari tingginya volume kendaraan adalah emisi gas buang yang 

dikeluarkan akan semakin banyak sehingga menyebabkan tingginya polutan di 

udara. Kendaraan bermotor dan industri sebagai salah satu sumber dari penyebab 

pencemaran lingkungan di atmosfer. Bahan pencemar yang berasal dari gas buang 
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kendaraan bermotor antara lain adalah gas NOX, SOX, CO, HC, dan partikel debu 

serta timbal. Sedangkan menurut Baltrenas et al (2003) emisi dari hasil 

pembakaran bahan bakar transportasi berupa karbon monoksida (80%), 

hidrokarbon (15%), nitrogen oksida (5%), timbal, benzopyrene, dan material-

material toksik lainnya (Magang, 2014). 

Berikut adalah emisi gas buang yang dikeluarkan dari kendaraan menurut 

sektor pengguna. 

Tabel 1.1 Perkiraan emisi gas buang berdasarkan sektor pengguna. 

Tipe 
emisi 

Sepeda 
motor 
bensin 

Kendaraan 
penumpang Truk/Bus kecil Truk Bus 

Bensin Diesel Bensin Diesel 
CO 19,2 23,5 5,15 41,4 5,32 2,51 2,57 
NOx 0,13 6,87 1,26 9,14 1,48 10,7 10,4 
HC 3,99 2,23 0,49 3,93 0,51 1,58 1,57 
SO2 0,017 0 0,59 0 0,68 0,85 0,86 

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya 2011. 

Salah satu parameter polusi udara yang berbahaya adalah karbon monoksida 

(CO). CO merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, CO 

dianggap sangat berbahaya karena dikenal sebagai sillent killer. Gas CO dapat 

dihasilkan dari jenis kendaraan bermesin bensin (menggunakan bahan bakar 

bensin) dan kendaraan bermesin diesel (berbahan bakar solar). Emisi kendaraan 

bermotor yang mengandung polutan berkadar CO diyakini mengakibatkan atau 

mempunyai kontribusi yang cukup luas terhadap gangguan kesehatan masyarakat. 

Selain dari gas buang kendaraan bermotor, CO juga dihasilkan dari asap rokok. 

CO dapat mempengaruhi kesehatan bagi yang menghirupnya. Pengaruh CO 

terhadap tubuh terutama disebabkan karena CO sangat mudah sekali bereaksi 
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dengan haemoglobin darah dan membentuk karboksihaemoglobin yang akan 

menghalangi terserapnya oksigen yang dihirup dari udara.  

Fungsi Haemoglobin dalam darah sendiri dalam sistem transpor adalah 

membawa oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh, dan membawa CO2 dalam 

bentuk CO2Hb dari sel-sel tubuh ke paru. Haemoglobin yang berikatan dengan 

CO akan membentuk karboksihaemoglobin (COHb), dimana reaksi ini 

menyebabkan transpor oksigen dalam tubuh menjadi terhambat. Kadar oksigen 

dalam darah berkurang, padahal keberadaan oksigen sangat diperlukan oleh sel-

sel dan jaringan tubuh untuk melakukan fungsi metabolisme. Semakin tinggi 

haemoglobin yang terikat dalam bentuk COHb, semakin buruk pengaruhnya 

terhadap kesehatan manusia (Ririn, 2005). Kadar COHb >70% dapat 

menyebabkan kematian. Kadar normal CO dalam darah adalah sekitar 0,8-0,7% 

untuk toleransi tertinggi CO dalam darah adalah 10% (IAPA, 2008). 

Paparan dosis rendah CO dapat menyebabkan sakit kepala sedangkan pada 

dosisi tinggi dapat mematikan. Dampak gangguan kesehatan karena paparan CO 

bergantung dari jumlah paparan yang diterima oleh tubuh, gejala yang dirasakan 

pada tiap manusia pun berbeda, Hal tersebut bergantung pada ketahanan fisik. 

Dampak yang paling sering terjadi disebabkan oleh paparan CO yang tinggi 

menyebabkan kadar COHb dalam darah yang tinggi sehingga terjadi asfiksia 

(mati lemas). 

Karbonmonoksida merupakan penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas 

di Amerka serikat. Setiap tahunnya di Amerika Serikat kurang lebih terdapat 

10.000 orang berobat atau kehilangan minimal satu hari kerja akibat keracunan 
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CO. Komplikasi yang serius dalam keracunan CO adalah gangguan yang bersifat 

menetap pada sistem saraf (Winata, 2010). Sedangkan di Inggris tercatat sekitar 

25.000 kasus keracunan gas CO pertahun yang dilaporkan, angka kematian sekitar 

50 orang pertahun dan 200 orang menderita cacat berat akibat keracunan gas CO. 

Di Singapura kasus intoksikasi gas CO termasuk jarang. Tercatat terdapat 12 

kasus intoksikasi gas CO dalam 4 tahun 1999-2003. (Soekamto dan 

Perdanakusuma) 

Konsentrasi CO dalam Hb sebesar >10% berpengaruh terhadap kesehatan 

dapat dirasakan sakit kepala. Keracunan gas karbon monoksida dapat ditandai 

dengan rasa tidak enak pada mata, sakit kepala dan mual, sulit berkonsentrasi. 

Keadaan yang lebih berat dapat berupa detak jantung meningkat, rasa tertekan di 

dada, kesukaran bernafas, kelemahan otot-otot, gangguan pada sistem saraf. 

Karbon monoksida dalam jumlah banyak dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan. Menurut SNI19-0232-2005 NAB zat kimia diudara tempat kerja dan 

menurut PERMENAKERTRANS No. 13 tahun 2011 tentang NAB Faktor fisika 

dan kimia untuk karbonmonoksida adalah 29 mg/m3 atau 25 ppm. Sedangkan 

Karbonmonoksida dalam jumlah kecil dapat menimbulkan gangguan berfikir/sulit 

konsentrasi (Health Protection Agency, 2011) 

Manusia yang memiliki aktifitas yang tinggi disekitar lalulintas kendaraan 

yang padat termasuk keadalam kelompok yang paling berisiko mengalami 

gangguan kesehatan akibat gas CO. Menurut Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry pekerja yang rentan terpapar gas CO antara lain polisi lalu lintas, 

petugas tol, tukang parkir dan pemadam kebakaran. Didapatkan hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Pradhipta (2013) menemukan bahwa tukang becak memiliki 

kadar COHb yang lebih tinggi dibandingkan petugas yang bekerja di kebun. 

Dikarenakan tukang becak mobilitasnya yang tinggi dan sering terpapar oleh asap 

kendaraan. Penelitian lain juga menemukan bahwa 90% polisi di kota 

Banjarmasin yang diteliti memiliki kadar COHb yang melebihi standar setelah 

terpajan oleh asap kendaraan bermotor yang ada diwilayah kerjanya, memiliki 

kadar COHb yakni 29,91 ppm dan 80% dari responden memiliki keluhan 

mengalami sakit kepala ringan (Hardiono, 2012). 

Petugas collector tol adalah tenaga kerja yang bertugas melayani para 

pengguna jalan tol. Petugas collector tol memiliki pengaturan jam kerja 3 shift 

dalam sehari. Gardu tol merupakan lingkungan kerja bagi para petugas collector 

tol. Hal ini berarti, dalam sehari rata-rata petugas collector tol bekerja di dalam 

gardu tol selama 8 jam. Kondisi bangunan gardu tol sendiri kecil dan terbatas. 

Udara cenderung terkumpul lebih cepat di dalam ruangan yang kecil. Kondisi 

gardu tol yang cukup kecil ini akan meningkatkan akumulasi gas buang dari 

kendaraan yang melintas setiap harinya. Polutan yang terakumulasi, khususnya 

gas CO akan membahayakan kesehatan pekerja terlebih jika petugas collector tol 

bekerja pada gerbang pintu tol dengan kuantitas kendaraan yang padat. Dalam 

konsentrasi rendah gas CO dapat menyebabkan susah berkonsentrasi (HPA, 

2011), sakit kepala, mual, hingga dada sesak (Mukono dalam Rose, 2014). Akan 

sangat berbahaya apabila gas CO dalam konsnentrasi yang tinggi karena dapat 

mengakibatkan seseorang pingsan bahkan dapat berakibat fatal. 
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1.2 Identifikasi masalah 

PT.Jasa Marga (Persero) Cabang Surabaya-Gempol merupakan salah satu 

perusahaan sebagai penyelenggara jalan tol. Tugas utamanya adalah 

merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta 

sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas 

hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. 

Jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang bermanfaat untuk mengurangi 

tingkat kemacetan dimana sebagai sarana transportasi di perkotaan, jalan tol tidak 

pernah sepi dan berhenti aktifitas lalulintasnya. Arus kendaraan akan terus ada 

selama 24 jam per hari, sehingga gerbang tol yang berfungsi sebagai tempat 

pembayaran tol tidak akan pernah tutup dan tetap melayani selama 24 jam, begitu 

pula penjaga gerbang atau pintu tol juga harus tetap ada di setiap gerbang tolnya 

untuk melayani masyarakat yang menggunakan jalan tol tersebut. 

Di Surabaya terdapat beberapa pintu masuk tol, antara lain pintu masuk tol 

Waru, pintu masuk tol Dupak, pintu masuk tol Perak. Jumlah kendaraan yang 

lewat di Tol Surabaya-Gempol terus mengalami peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan volume lalu lintas rata-rata per hari/kendaraan. 
(Jasamarga.com) 
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Berdasarkan laporan evaluasi dan implementasi RKL dan RPL jalan tol 

Surabaya-gempol PT. Jasa Marga tahun 2014, pada operasional Jalan Tol seksi 

Waru-Gempol dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan yang paling 

menonjol di wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo adalah berubahnya 

sebagian besar lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan Industri, 

sehingga kawasan tersebut menjadi ramai. Sedangkan jalan tol seksi sekitar Waru 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan kawasan strategis, yaitu Gerbang Tol 

Waru yang pada perkembangannya merupakan tempat bertemunya jaringan jalan 

tol baru, yakni Jalan Tol Simpang Susun Waru-juanda dan interchange Waru 

yang menyambung dengan jalan Tol Surabaya-Gempol. Pada kondisi jam-jam 

puncak sibuk antara pukul 16.00 – 18.00 WIB, pintu Gerbang Waru sering terjadi 

antrean dan tundaan untuk keluar masuk Tol Waru. 

Tingginya frekuensi kendaraan yang melintas di tempat tersebut, 

menyebabkan makin tingginya kadar pencemar udara. Pintu tol merupakan daerah 

yang diduga memiliki tingkat pencemaran yang tinggi bila dilihat dari volume 

kendaraan yang melintas setiap harinya. Emisi polutan dari kendaraan yang 

masuk ke jalan tol ini menimbulkan risiko terpaparnya para petugas collector tol 

terhadap berbagai jenis polutan udara tersebut. Salah satu jenis polutan yang 

keluar dari kendaraan bermotor dan memiliki dampak yang sangat berbahaya 

terhadap kesehatan adalah CO. 

Salah satu tempat yang memiliki konsentrasi CO yang cukup tinggi adalah 

pintu masuk tol. Pada pintu masuk tol seringkali terdapat kemacetan kendaraan 

bermotor, yang tentunya menghasilkan banyak sekali gas CO. Berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan oleh Putut (2011) konsentrasi CO tertinggi adalah di 

sekitar pintu masuk tol, karena kendaraan mengurangi kecepatannya dan relatif 

berhenti.  

Setiap pekerjaan pasti memiliki faktor risiko tidak terkecuali petugas tol yang 

setiap harinya berhadapan dengan lingkungan dengan polutan tinggi. Beberapa 

penelitian mengenai pengaruh paparan konsentrasi CO udara dan COHb darah 

salah satunya pada mekanik otomotif pada bengkel resmi mobil di Kota Semarang 

yang dilakukan oleh Eliana (2004), didapatkan dari uji statistik yang dilakukan 

terdapat hubungan antara kadar CO udara dengan COHb darah mekanik dan 

terdapat 65% responden yang memiliki kadar COHb diatas normal. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Wati dkk (2013) diperoleh hasil bahwa, terdapat hubungan 

yang bermakna antara kadar CO udara terhadap COHb petugas parkir di Makasar. 

54,5% responden mengalami pusing, 38,6% mengantuk, 23% merasa lelah. 

Beberapa peneliti menemukan pada Polisi, 90% dari total responden yang diteliti 

memiliki kadar COHb melebihi standar setelah terpapar oleh asap kendaraan 

bermotor yang ada diwilayah kerjanya, 80% dari responden memiliki keluhan 

mengalami sakit kepala (Hardiono, 2012).  

Hal ini dapat pula berlaku pada petugas tol. Konsentrasi CO didudara 

memungkinkan kadar COHb darah dalam petugas collector tol tinggi dan 

memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan bagi para petugas collector tol. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Niza (2007) pada operator tol yang 

berumur 19 hingga 52 tahun di Klang Valley, Kuala Lumpur menunjukkan bahwa 

rata-rata konsentrasi CO antar shift adalah 30 ppm, konsentrasi CO tertinggi 
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berada pada pukul 06.00-08.00 waktu setempat saat arus lalu lintas padat, 

didapatkan kadar COHb petugas tol lebih tinggi dibandingkan pekerja didalam 

kantor. 

Menurut Winata (2010) terdapat keluhan nyeri kepala menetap dan gangguan 

fungsi kognitif karena paparan dengan kadar rendah dan waktu yang lama 

biasanya terjadi pada pekerja pintu tol dan bagian generator. CO yang melebihi 

NAB dapat menyebabkan orang merasa pusing, iritasi mata dan mual, serta 

penurunan konsentrasi. Apabila ini terjadi, maka akan mengganggu produktifitas 

pekerja, sedangkan jalan tol dituntut untuk terus beroperasi memenuhi tuntutan 

mobiltas masyarakat yang tinggi. 

Sebelumnya tidak ada penelitian mengidentifikasi kadar CO dalam darah pada 

petugas tol cabang Surabaya-Gempol. Berdasarkan penjabaran diatas maka 

peneliti terdorong untuk meneliti kadar COHb dalam darah petugas collector tol. 

1.3 Rumusan masalah 

Apakah terdapat hubungan antara karakteristik individu, konsentrasi CO di 

lingkungan kerja dengan kadar COHb darah petugas collector tol? 

1.4 Tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan karakteristik individu, konsentrasi CO udara 

dilingkungan kerja terhadap kadar COHb dalam darah petugas collector 

tol PT. Jasa Marga  (Persero, Tbk) cabang Surabaya-Gempol, Pintu Tol 

Waru. 
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1.4.2 Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik meliputi jenis kelamin, usia, masa kerja, 

kebiasaan merokok, pemakaian APD, jarak rumah dan kendaraan yang 

digunakan menuju tempat kerja petugas collector tol PT. Jasa Marga 

(Persero, Tbk) cabang Surabaya-Gempol, Pintu Tol Waru. 

b. Mengukur kadar CO dalam udara dilingkungan kerja petugas collector 

tol PT. Jasa Marga (Persero, Tbk) cabang Surabaya-Gempol, Pintu Tol 

Waru. 

c. Mengukur kadar COHb dalam darah petugas collector Tol PT. Jasa 

Marga (Persero, Tbk) cabang Surabaya-Gempol, Pintu Tol Waru. 

d. Mengidentifikasi keluhan subyektif petugas collector tol PT. Jasa 

Marga  (Persero, Tbk) cabang Surabaya-Gempol, Pintu Tol Waru. 

e. Menganalisis hubungan antara karakteristik (jenis kelamin, usia, masa 

kerja, kebiasaan merokok, pemakaian APD) dengan kadar COHb 

darah petugas collector tol PT. Jasa Marga (Persero, Tbk) cabang 

Surabaya-Gempol, Pintu Tol Waru. 

f. Menganalisis hubungan antara konsentrasi CO udara di lingkungan 

kerja dengan kadar COHb darah pada petugas collector tol PT. Jasa 

Marga (Persero, Tbk) cabang Surabaya-Gempol, Pintu Tol Waru. 

g. Menganalisis hubungan antara kadar COHb darah dengan keluhan 

subyektif pada petugas collector tol PT. Jasa Marga (Persero, Tbk) 

cabang Surabaya-Gempol, Pintu Tol Waru. 
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1.4.3 Manfaat penelitian 

1. Bagi institusi 

Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai kadar CO dalam 

darah petugas collector tol sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan perusahaan dalam upaya penanggulangan 

dampak gangguan kesehatan yang mungkin timbul. 

2. Bagi petugas collector tol 

Memberi informasi kepada petugas collector tol bahaya gas CO dan 

membuat pekerja lebih memperhatikan kesehatannya. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta 

wawasan berfikir ilmiah dengan menerapkan ilmu yang sudah didapatkan 

selama duduk di bangku perkuliahan. Selain itu dapat dijadikan bahan 

kajian dan diskusi untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU, KONSENTRASI CO DI 
LINGKUNGAN KERJA DENGAN KADAR COHb DARAH PEKERJA COLLECTOR TOL 
PT. JASA MARGA (PERSERO, Tbk)

NINDIETA ZULFA KHAIRUNNISA




