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ABSTRAK 

PENINGKATAN KADAR ASAM HIPURAT, TRANS, TRANS MUCONIC 

ACID (T,T – MA) DAN 8 – HYDROXYDEOXYGUANOSINE (8-OHDG) DI 

URIN PENGRAJIN SEPATU KELURAHAN TAMBAK OSO WILANGUN 

KOTA SURABAYA 

 

Toluena berada di dalam lem digunakan sebagai bahan perekat sangat 

mudah menguap, mudah terhirup dan masuk kedalam saluran pernapasan pekerja. 

Benzena merupakan bahan kimia berbahaya bersifat karsinogenik bagi manusia dan 

merupakan cairan yang tidak berwarna mudah menguap dan efek toksiknya 

menimbulkan kerusakan sumsum tulang terjadi secara laten dan sering irreversible, 

hal ini disebabkan oleh reaksi metabolit benzena epoksida. Salah satu biomarker 

kerusakan DNA adalah 8-OHdG yang dapat tereksresikan melalui urin dan dapat 

digunakan sebagai biomarker kerusakan DNA. 8-OHdG telah dievaluasi 

penggunaannya sebagai penanda kerusakan oksidatif. Tujuan dari penelitian ini 

menganalisis peningkatan kadar asam hipurat, Trans, Trans Muconic Acid (t,t – 

MA) dan 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) di urin pengrajin sepatu Kelurahan 

Tambak Oso Wilangun Kota Surabaya 

Metode penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional 

study pada 2 populasi. Populasi penelitian ada dua kelompok yaitu kelompok 

terpapar dan kelompok tidak terpapar dengan besar sampel kedua kelompok adalah 

22 orang. Pengukuran kadar asam hipurat menggunakan HPLC-UV, pengukuran 

kadar trans,trans muconic acid (t,t-MA) menggunakan HPLC FID dan HPLC-

DAD, lalu untuk pengukuran kadar 8-OHdG menggunakan ELISA Kit.  

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar asam hipurat urin 9,23 mg/g 

kreatinin pada kelompok terpapar lebih tinggi daripada kelompok tidak terpapar 

yaitu 8,21 mg/g kreatinin. Karakteristik responden yang berhubungan terhadap 

kadar Asam Hipurat adalah Lama Kerja (Sig.(2-Tailed) = 0,045) dan Kebiasaan 

Merokok (Sig.(2-Tailed) = 0,021). Hasil mean t,t-MA urin pada kelompok terpapar 

sebesar 745 µg/g creatinine lebih tinggi daripada kelompok tidak terpapar yaitu 

195,96 µg/g. Karakteristik responden yang berhubungan terhadap kadar t,t-MA 

adalah lama kerja (Sig.(2-Tailed) = 0,041). Hasil 8-OHdG urin kelompok terpapar 

sebesar 27,03 nG/ml lebih tinggi daripada kelompok tidak terpapar yaitu 20,58 

nG/ml. Karakteristik responden yang berhubungan dengan peningkatan kadar 8-

OHdG adalah lama kerja (Sig.(2-Tailed) = 0,043). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan peningkatan kadar 

asam hipurat trans, trans – Muconic Acid (t,t-MA) dan 8-OHdG dalam di urin pada 

kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Pengrajin sepatu sebaiknya 

mengurangi waktu kerja dan memakai masker N95. 
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