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ABSTRAK 

 Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang beracun bagi manusia. 

Sumber gas CO salah satunya dari asap buang kendaraan bermotor. Basement 

merupakan salah satu tempat yang menjadi sumber gas CO dari kendaraan yang 

berada di tempat parkir. Gas CO yang terhirup masuk ke dalam tubuh manusia dapat 

meningkatkan kadar karboksihemoglobin (COHb).  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan paparan kronis gas 

CO dengan COHb darah, tekanan darah, dan keluhan kesehatan pekerja basement 

pusat perbelanjaan X. 

 Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode 

observasional deskriptif dengan desain cross sectional study. Subjek penelitian 

berjumlah 14 orang pekerja basement yang merupakan petugas parkir, 

Pengumpulan data meliputi  pengujian kadar CO udara dan pengujian sampel darah, 

pengukuran tekanan darah serta wawancara dengan responden. Variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu kadar CO udara dan kadar COHb darah. Sedangkan 

variable terikat yaitu tekanan darah dan keluhan kesehatan yang dialami responden. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata gas CO udara basement 

dibawah NAB. Sebanyak 97,9% responden memiliki kadar COHb >5% dan 

sebanyak 64,3% responden memiliki tekanan darah tinggi. Kadar CO udara 

memiliki hubungan yang kuat dengan COHb darah. Kadar COHb darah memiliki 

hubungan yang kuat dengan tekanan darah (r = 0,68). Keluhan terbanyak yang 

dirasakan oleh responden adalah pusing dan mudah lelah, dan hanya kedua keluhan 

tersebut yang memiliki hubungan yang kuat dengan COHb darah. 

 Kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat hubungan antara kadar CO 

udara, COHb darah, dan tekanan darah. Semakin tinggi kadar CO udara maka kadar 

COHb darah juga tinggi. Semakin tinggi kadar COHb darah maka semakin tinggi 

tekanan darah. Saran bagi pekerja basement diharapkan mengurangi intensitas 

merokok yang mana rokok juga mengandung gas CO didalamnya. Pihak 

perusahaan juga diharapkan menambah exhaust fan dan melakukan pemeriksaan 

CO dan COHb secara berkala. 
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