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ABSTRAK 
 
 

Formaldehid merupakan bahan kimia yang mempunyai karakteristik 
mudah menguap dan berbau tajam. Formaldehid mempunyai efek jangka pendek, 
yakni dapat menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mempelajari kadar formaldehid udara ruangan, kejadian iritasi mata 
dan tenggorokan pada pekerja di unit produksi PT Arjuna Utama Kimia 
Surabaya. 

Penelitian dilakukan dengan rancangan cross sectional dan menggunakan 
teknik  purposive sampling. Responden merupakan pekerja di unit produksi, 
yakni sebanyak 16 orang. Responden diwawancarai perihal data individu, 
kemudian responden diperiksa gejala iritasi mata dan tenggorokan oleh dokter 
umum. Ketiga area unit produksi dilakukan pengukuran kadar formaldehid. 
Variabel yang diteliti adalah kadar formaldehid udara, faktor individu (umur, 
jenis kelamin, masa bekerja, lama bekerja, pemakaian alat pelindung diri dan 
kebiasaan merokok),  kejadian iritasi mata dan tenggorokan pada pekerja. 

Pengukuran kadar formaldehid menunjukkan bahwa terdapat 1 titik 
pengukuran yang melebihi KTD, yakni di area produksi perekat powder. 
Terdapat 12,5 % responden yang mengalami iritasi mata, yakni pekerja yang 
berumur 26 – 35 tahun, masa bekerja < 10 tahun, tidak memakai APD kacamata 
pengaman dan mempunyai kebiasaan merokok. Dalam penelitian ini tidak 
terdapat responden yang mengalami iritasi tenggorokan. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kejadian iritasi mata dapat muncul 
karena paparan formaldehid, tidak memakai APD berupa kacamata pengaman 
(spectacles), mempunyai kebiasaan merokok, paparan pencemar udara ambien 
serta sensitivitas mata individu. Tidak terdapatnya kejadian iritasi tenggorokan 
pada penelitian ini dapat disebabkan oleh kemampuan tubuh manusia dalam 
proses metabolisme dan detoksifikasi formaldehid, sehingga efek iritasi 
tenggorokan lebih mudah hilang. Kadar formaldehid udara di area produksi 
tersebut mungkin dapat berpengaruh terhadap kejadian iritasi mata dan 
tenggorokan. Sebaiknya pihak industri melakukan upaya pengendalian terhadap 
sumber pencemaran formaldehid dan perlu memperketat pengawasan pada 
pemakaian APD guna mengurangi dampak yang timbul akibat paparan bahan 
kimia di tempat kerja. 
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