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ABSTRAK 

    Toluen merupakan senyawa hidrokarbon aromatik yang memiliki sifat tidak 

berwarna, mudah terbakar, mudah menguap, dan mempunyai aroma yang khas. 

Toluen mudah ditemukan pada bensin, cat, pernis, pengencer cat dan perekat. Bentuk 

ekskresi paparan toluen adalah asam hipurat urin. Kadar asam hipurat yang tinggi 

menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, pusing, mual, 

susah tidur, penurunan nafsu makan, konsentrasi berkurang, dan kejang otot. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kadar toluen udara, kadar asam 

hipurat urin dengan keluhan kesehatan pekerja finishing di industri mebel X 

Banyuwangi. 

 Penelitian ini adalah penelitian cross-sectional study. Subjek penelitian 

adalah 12 kelompok studi (pekerja finishing) dan 12 kelompok pembanding (selain 

pekerja finishing). Pengujian laboratorium digunakan untuk mengetahui kadar toluen 

di udara dan kadar asam hipurat urin. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai variabel yang diteliti. Variabel bebas penelitian ini adalah kadar 

toluen di udara, karakteristik pekerja, dan kebiasaan pekerja. 

 Hasil penelitian menunjukkan, pekerja memiliki karakteristik yang berbeda, 

umur responden bekisar 20-58 tahun, masa kerja 1-12 tahun, terdapat 20 responden 

merokok, dan 13 responden mengonsumsi kopi. Kadar toluen di dalam ruangan 

41,02 hingga 82,6 ppm. Kadar asam hipurat urin responden berkisar 1,22 hingga 4,31 

gr asam hipurat/gr kreatinin urin. Keluhan kesehatan yang paling banyak dialami 

adalah pusing dan mual. Berdasarkan uji phi and cramer’s, didapat nilai hubungan 

antara kadar toluen dengan kadar asam hipurat urin sebesar 0,530 dan hubungan 

antara kadar asam hipurat urin dengan keluhan pusing sebesar 0,473 dan mual 

sebesar 0,598. 

 Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang kuat antara paparan 

toluen dengan kadar asam hipurat urin, dan terdapat hubungan yang kuat antara 

kadar asam hipurat urin dengan keluhan kesehatan pusing dan juga mual. 
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