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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Benzene merupakan salah satu bahan baku terbesar petrokimia dan 

merupakan bagian terbesar dari senyawa aromatik. Karena pemanfaatannya yang 

luas, Benzene berada di peringkat 20 besar bahan kimia yang digunakan untuk 

produksi beberapa produk di Amerika Serikat (ATSDR, 2007). Penggunaan 

Benzene di dunia didominasi oleh Amerika serikat, Eropa Barat, dan Jepang. 

Negara-negara tersebut adalah pemakai benzene terbesar hingga tahun 2010 

(IHS, 2011). 

Permintaan terhadap benzene didominasi oleh produk turunan benzene 

yaitu ethylbenzene, cumena, dan cyclohexane. Penggunaan benzene 80% hingga 

85% dikonsumsi secara global. Permintaan terhadap benzene pada tahun 2008 

turun karena dampak dari krisis ekonomi. Penurunan permintaan mencapai 9% 

sepanjang tahun 2008 hingga 2009 tetapi meningkat 5% hingga 8% pada tahun 

2010. Permintaan terhadap benzene diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata 

pertahun sebesar 3,5% dari tahun 2010 hingga 2016 (IHS, 2011). 

Di beberapa industri manufaktur di dunia, benzene digunakan untuk 

membuat plastik, resin, nilon, dan serat sintetis. Bahan kimia ini juga 

dimanfaatkan untuk membuat produk seperti beberapa jenis karet, pelumas, 

pewarna, deterjen, obat, dan pestisida. Sedangkan, sumber alam yang 

mengandung benzene adalah kebakaran hutan dan gunung berapi. Benzena juga 
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merupakan bagian alami dari minyak mentah, bensin, dan asap rokok (ATSDR, 

2007). 

Beberapa industri yang menggunakan benzene adalah industri pembuatan 

sepatu, penyulingan minyak, industri cat dan bahan kimia, dan industri yang 

berhubungan dengan minyak dan gas bumi serta pekerja yang bergelut dengan 

bahan kimia tersebut termasuk pekerja pembuatan baja, tukang print, teknisi 

laboratorium, pekerja SPBU, dan pemadam kebakaran (ATSDR, 2007). 

Namun dalam penggunaannya, Benzene dapat menimbulkan masalah yang 

cukup serius terhadap kesehatan, khususnya pekerja yang menggunakan benzene 

pada proses pekerjaannya. Dalam penelitian organisme hidup maupun lingkungan 

pada tubuh manusia dan hewan coba, paparan Benzene dapat mengakibatkan 

kelainan kromosom di perifer limfosit dan sel-sel sumsum tulang serta kerusakan 

pada komponen seluler dan humoral baik dari sistem kekebalan tubuh yang telah 

diketahui terjadi pada manusia atau pekerja yang terpapar melalui inhalasi. 

Kerusakan sistem kekebalan tubuh akan menurunkan tingkat antibodi dan 

leukosit di dalam tubuh (ATSDR, 2007). 

Paparan Benzene akan menentukan risiko kesehatan pada pekerja. 

Berdasarkan Standard Nasional Indonesia (SNI), Nilai Ambang Batas (NAB) 

benzene yang dipersyaratkan adalah 3,2 mg/m3. Sedangkan menurut American 

Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH), konsentrasi benzene 

di udara yang diijinkan terpapar manusia  secara berkelanjutan selama 8 jam 

setiap hari, 40 jam dalam satu minggu, tanpa menyebabkan efek samping yang 

merugikan pada tubuh (TLV-TWA) sebesar 0,5 ppm sedangkan konsentrasi 
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benzene yang diijinkan dari suatu bahan kimia, memapar pekerja secara terus 

menerus dalam waktu singkat (15 menit), tanpa menyebabkan suatu cidera (TLV-

STEL) sebesar 2,5 ppm (OSHA, 2001). 

Terdapat studi kohort yang dilakukan National Cancer Institute (NCI) 

berkolaborasi dengan Chinese Academy of Preventive Medicine (CAPM) 2010, 

pada industri dan pekerjaan yang menggunakan benzene di Cina, terdapat 81 

kasus berbahaya yang terdiri dari 63 kasus leukimia dan 18 kasus kerusakan pada 

struktur hematologi (meliputi: agranulocytosis, aplastic anemia, dan 

myelodysplastic syndromes) terhadap 74.828 pekerja yang terpajan benzene yang 

dibandingkan dengan 35.805 pekerja yang tidak terpajan Benzene (Hayes et al., 

2010).  

Penelitian juga dilakukan di berbagai Negara seperti di Amerika Serikat 

yaitu studi kohort pada 1165 pekerja pembuatan plastik dan signifikan 5 pekerja 

mengalami leukemia (SMR 3,4) dengan konsentrasi benzene di udara > 200 ppm 

per tahun (Kirkeleit et al., 2008). 

Berbagai temuan penelitian benzene terhadap efek kesehatan, maka 

International Agency for Cancer Research (IACR) dan Environmental Protection 

Agency (EPA) menetapkan bahwa benzena karsinogenik bagi manusia (ACS, 

2013). 

Berdasarkan studi penelitian yang telah dipaparkan, penulis tertarik 

menganalisis risiko kesehatan pada pekerja di bagian Solvent Base pabrik Cat PT. 

Tunggal Djaja Indah, mengingat bahwa PT. TDI adalah industri yang bergerak di 
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bidang pembuatan cat dengan bahan baku dominan adalah solvent atau pelarut 

yang mengandung senyawa benzene. 

1.2 Identifikasi Masalah  

PT. Tunggal Djaja Indah adalah perusahan manufaktur yang bergerak 

dalam pembuatan cat yang didirikan pada tahun 1963. Perusahaan yang semula 

hanya memproduksi Cat Damar dan Thinner, kini memproduksi berbagai jenis 

cat, antara lain Decorating Coating (water and solvent based), Automotive 

Coating, Industrial Coating dan Heavy Duty Coating.  

Pembuatan produk tersebut dilakukan di bagian Solvent Base. Umumnya, 

bahan baku yang digunakan untuk pembuatan cat meliputi resin, addictive, 

pigment, extender, dan solvent. Solvent dan resin adalah bahan baku dominan dan 

tidak dapat dipisahkan dalam pembuatan cat. Solvent dan resin berfungi sebagai 

pelarut cat dan penguat adesi cat. Namun dalam penggunaannya, solvent dan 

resin ini mengandung senyawa benzene yang dapat memengaruhi kesehatan bila 

terpapar pekerja baik melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan dan kontak 

melalui kulit. 

Pada bulan Nopember 2013, PT. TDI telah melakukan pengujian kualitas 

udara lingkungan kerja di bagian Solvent Base. Pengujian dilakukan oleh Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, Unit Pelaksana Teknis 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UPT K3). Salah satu pengujiannya adalah 

menguji konsentrasi benzene di bagian tersebut. Hasil pengujian mendapati 

konsentrasi benzene yang terukur di bagian Solvent Base sebesar 5,58 ppm 

dengan Nilai Ambang Batas (NAB) 0.5 ppm (Standard ACGIH, TLV-TWA, 
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2012). Hal menunjukkan bahwa kadar benzene di area Solvent Base melebihi 

NAB yang ditetapkan.  

Konsentrasi benzene yang melebihi NAB akan berdampak terhadap 

kesehatan pekerja jika terus-menerus terpapar kepada pekerja (long-term 

exposured) dan pekerja dapat berisiko terjadinya efek karsinogen yang 

ditimbulkan oleh paparan benzene (ATSDR, 2007). Berdasarkan data-data 

tersebut, maka penulis akan melakukan analisis risiko kesehatan terhadap 

paparan benzene pada pekerja bagian Solvent Base di PT. Tunggal Djaja Indah. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Analisis risiko dilakukan terhadap bahan kimia benzene di bagian Solvent Base 

karena difungsikan sebagai departemen produksi cat minyak. Analisis risiko 

kesehatan meliputi penilaian paparan benzene, penilaian karakteristik risiko 

kesehatan, identifikasi keluhan pekerja, dan menganalisis risiko merokok dan 

olahraga dengan karakteristik risiko kesehatan pekerja. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana analisis risiko kesehatan akibat paparan benzene pada pekerja di 

bagian Solvent Base pabrik cat PT. Tunggal Djaja Indah? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis besar risiko kesehatan akibat pajanan Benzene pada pekerja di 

bagian Solvent Base pabrik cat PT. Tunggal Djaja Indah. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik pekerja meliputi: usia, jenis kelamin dan 

penggunaan Alat Pelindung Pernafasan di bagian Solvent Base pabrik 

cat PT. Tunggal Djaja Indah. 

2. Mengukur konsentrasi benzene di bagian Solvent Base pabrik cat PT. 

Tunggal Djaja Indah. 

3. Mengukur berat badan pekerja di bagian Solvent Base pabrik cat PT. 

Tunggal Djaja Indah. 

4. Menentukan Laju (Rate) paparan benzene pekerja di bagian Solvent 

Base pabrik cat PT. Tunggal Djaja Indah. 

5. Menentukan Intake (I) benzene yang diterima pekerja  per berat badan 

per hari di bagian Solvent Base pabrik cat PT. Tunggal Djaja Indah. 

6. Menganalisis karakteristik risiko kesehatan (berisiko atau belum 

berisiko timbul efek karsinogen karena paparan benzene) pada pekerja 

di bagian Solvent Base pabrik cat PT. Tunggal Djaja Indah. 

7. Mengidentifikasi keluhan kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan 

benzene pada pekerja di bagian Solvent Base pabrik cat PT. Tunggal 

Djaja Indah. 

8. Menganalisis karakteristik risiko kesehatan terhadap pekerja 

berdasarkan status merokok di bagian Solvent Base pabrik cat PT. 

Tunggal Djaja Indah. 

9. Menganalisis karakteristik risiko terhadap pekerja berdasarkan status 

olahraga di bagian Solvent Base pabrik cat PT. Tunggal Djaja Indah.  
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian meliputi: 

1. Bagi Mahasiswa 

a) Memberikan pengetahuan baru terhadap penilaian risiko kesehatan, 

khususnya pada bahan kimia benzene. 

b) Sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi Perusahaan 

a) Memberikan informasi mengenai tingkat risiko paparan benzene di 

bagian Solvent Base pabrik cat PT. Tunggal Djaja Indah melalui 

program yang diadakan oleh tim P2K3. 

b) Menentukan cara pengendalian risiko paparan benzene terhadap pekerja 

bagian Solvent Base agar dapat terhindar dari efek kesehatan benzene. 

c) Memberikan pengawasan secara intensif terhadap kadar benzene di 

lingkungan kerja perusahaan. 

3. Bagi pekerja di bagian Solvent Base, memberikan informasi mengenai 

tingkat risiko paparan benzene di bagian Solvent Base pabrik cat PT. 

Tunggal Djaja Indah. 
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