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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

 

Penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat 

dihindari. Diperkirakan sekitar 2 juta pekerja (9% dari populasi kerja) di Inggris 

menggunakan pelarut organik secara rutin (Dick, 2006). Benzena, toluena, 

xilena, dan styrene merupakan adalah pelarut organik aromatik yang sering 

digunakan pada industri (ATSDR, 2000). Benzena sudah dikenal sebagai pelarut 

organik yang baik untuk berbagai proses di industri seperti industri rubber,  

sepatu, pelarut cat, komponen dalam bahan bakar motor, komponen dalam 

detergent, pestisida dan pembuatan farmasi (Maywati dan Siti, 2011). 

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) 

melaporkan 9,8 juta pekerja di United States (US) dan 400.000 pekerja di 

Denmark terpapar pelarut organik. Di Indonesia, penggunaan pelarut organik 

banyak digunakan khususnya di sektor industri yang menggunakan bahan baku 

kimia, salah satunya dalam industri pengecatan. Salah satu sektor industri yang 

sering terpapar dengan benzena yaitu bengkel pengecatan mobil. 

Proses pengecatan mobil menggunakan pelarut mengandung  senyawa 

benzena sebagai bahan utama proses bekerja dapat memberikan dampak 

merugikan terhadap kesehatan. Ketika cat disemprotkan, pekerja akan terpapar 

bukan hanya oleh uapnya, akan tetapi juga dari mist yaitu kumpulan partikel 

halus berupa cairan. Bentuk tersebut akan sangat mudah terhisap oleh 
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pekerja atau masuk ke dalam kulit, terutama jika tidak menggunakan masker atau 

pakaian kerja yang tepat (WWAC, 2009). 

Pekerja pengecatan mobil adalah salah satu bidang pekerjaan yang perlu 

mendapatkan perhatian karena jumlahnya yang terus berkembang  sementara 

risiko penyakit akibat kerjanya cukup besar. Paparan benzena tingkat tinggi 

dapat terjadi pada pekerja industri pengecatan mobil atau industri menggunakan 

benzena. 

Benzena merupakan salah satu senyawa hidrokarbon aromatik, memiliki 

banyak kegunaan bagi kehidupan manusia terutama pada sektor industri. 

Benzena merupakan pelarut yang sangat baik untuk lateks karet dan telah 

digunakan secara besar-besaran dalam industri karet sepanjang abad ke-19. Jalur 

absorbsi benzena adalah melalui pernafasan/inhalasi, kulit atau mukosa mata. 

Pajanan tersebut dapat menyebabkan keracunan bersifat akut maupun kronis. 

Efek pajanan benzena secara kronis yaitu kerusakan pada sistem pembentukan 

darah (sumsum tulang) yang dapat menimbulkan risiko terjadinya penurunan 

jumlah elemen sel darah secara progresif meliputi penurunan kadar Hb, jumlah 

eritrosit, trombosit, dan leukosit yang kemungkinan disebabkan oleh metabolit 

benzen epoksida. Penderita keracunan benzena secara kronik hanya mempunyai 

50% jumlah eritrosit dari keadaan normal (Mahawati et al, 2006). 

Benzena masuk ke dalam tubuh akan mengalami metabolisme yang 

utama menjadi benzena epoksida (Sugiharto, 2009). Toksisitas benzena sangat 

berkaitan erat dengan proses metabolismenya dalam tubuh, metabolit yang 

terbentuk ini dapat berbahaya bagi tubuh seperti efek hematopoetik dan 
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leukomogenik. Absorbsi benzena terbesar adalah melalui inhalasi dimana sekitar 

70-80% pada 5 menit pertama dan 20-60% sampai satu jam berikutnya. 

Sedangkan absorbsi melalui oral 98% terabsorbsi tubuh dan melalui kulit 

benzena yang terabsorbsi 80% ke dalam tubuh (ATSDR, 2007). 

Menurut penelitian di ATSDR (2015) oleh Schnatter pada  928 pekerja di 

lima pabrik di daerah Shanghai, Cina yang terpapar benzena mingguan dengan 

konsentrasi antara 0,07 hingga 872 mg/m
3
 (0,02-270 ppm). Didapatkan hasil 

paparan >10 ppm adalah anemia dan makrositosis sedangkan pada paparan 7,8 – 

8,2 ppm adalah penurunan neutrofil dan volume rerata trombosit. 

Rothman et al (1996) menyatakan bahwa terjadi penurunan parameter 

profil darah (total sel darah putih, sel darah merah, platelets, dan hematokrit) 

selama pekerja terpajan oleh benzena, jika dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. Pajanan benzena dan toluena juga dapat menurunkan kadar Leukocyte 

Telomere Lenght (LTL) (Hoxha et al, 2009).  

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Kamal and Malik (2012) mengenai 

hematology kepada pekerja terpapar benzena di industri Auto-Repair di Pakistan 

diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara parameter hematologi (sel darah 

merah, sel darah putih, trombosit, hemoglobin, MCV) akibat paparan benzena. 

Di Indonesia, masih terdapat banyak kasus kesehatan akibat paparan 

benzena di udara. Dampak kesehatan akibat paparan benzena pada pekerja 

karoseri yang menggunakan benzena sebagai pelarut cat, ditemukan bahwa 42,9 

persen responden mengalami paparan benzena berlebih yang dinyatakan dengan 

kandungan fenol dalam urin pekerja lebih dari 20 mg/L dan terdapat kasus 
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anemia sebesar 68,9 persen, anemia dan trombositopenia 6,6 persen serta anemia 

dan leukopenia sebesar 1,6 persen (Mahawati, 2006). Penelitian yang dilakukan 

oleh Hameed (2009) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar menunjukkan bahwa ada 

penurunan secara bertahap semua parameter (hemoglobin, leukosit dan 

trombosit) selama 10 tahun bekerja. 

Toksisitas benzena sangat berkaitan erat dengan proses metabolismenya 

dalam tubuh, metabolit yang terbentuk ini yang berbahaya bagi tubuh, yaitu efek 

hematopetik dan leukomogenik. Absorbasi benzena terbesar adalah melalui 

inhalasi dimana sekitar 70-80% pada 5 menit pertama dan 20-60% sampai satu 

jam berikutnya. Sedangkan absorbsi melalui oral 98% terabsorbsi tubuh dan 

melalui kulit benzena yang terabsorbsi 80% ke dalam tubuh (ATSDR, 2007). 

Pada negara Industri, benzena tidak lagi digunakan sebagai pelarut. Di 

Italia, penggunaan pelarut ini dihentikan pada tahun 1965 karena timbulnya dua 

kejadian epidemi anemia aplastik disebabkan oleh benzena, bahkan Taiwan yang 

merupakan negara industri baru, pada tahun 1976 telah membatasi penggunaan 

benzena sebagai pelarut dengan kadar penggunaan tidak boleh lebih dari 5%. 

Amerika Serikat juga telah menurunkan konsentrasi batas ambang atau PEL 

(Permissible Exposure Limit) benzena yang boleh dipergunakan dari 10 ppm 

menjadi 1 ppm, pada tahun 1987, dan The National Institute for Occupational 

Safety and Health telah merekomendasikan penurunan kembali PEL hingga 0,1 

ppm (Fathonah, 2010). 

Pada tingkat biomolekuler, benzena yang bersifat lipofilik dapat 

mengubah struktur lipid membran sel dan meningkatkan kadar lipid peroksidase. 
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Salah satu penanda dari adanya peningkatan lipid peroksidase tersebut adalah 

kenaikan kadar Malondealdehyde (MDA) dalam darah. Peningkatan ROS serta 

peroksidasi lipid akan meningkatkan kadar MDA yang mengakibatkan terjadinya  

stress oksidatif pada berbagai jaringan tubuh sehingga menimbulkan kerusakan 

jaringan baik yang bersifat reversible maupun irreversible (Inoue, 2002). 

Penelitian pada pekerja SPBU menunjukkan ada pengaruh signifikan antara 

kadar timbal dalam darah dengan kadar MDA (Klopfleisch B, 2017). Penelitian 

di Irak juga menunjukkan penurunan status antioksidan pada pekerja SPBU (Al-

Helay, 2014). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan 

kerja memuat tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di Tempat Kerja, 

benzena dimasukkan dalam kelompok A1 (bahan kimia yang terbukti 

karsinogenin untuk manusia) dan memiliki Nilai Ambang Batas (NAB) benzena 

sebesar 0,5 mg/m
3
. 

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan tentang keluhan kesehatan 

pada 10 pekerja bengkel pengecatan di daerah Kalijudan Kota Surabaya, 

diketahui bahwa pekerja mengalami keluhan pusing (40%), batuk (40%), sakit 

kepala (10%), sesak nafas (10%). Selain itu hasil observasi perilaku pada pekerja 

bengkel pengecatan mobil diketahui bahwa sebagian besar pekerja tidak 

menggunakan Alat pelindung Diri (APD) secara lengkap dan benar (seperti 

masker khusus untuk bahan kimia, pakaian kerja, sepatu boot dan sarung tangan) 

dan sebagian pekerja memiliki hygiene personal kurang baik berupa jarang 
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mengganti pakaian kerja yang digunakan, mencuci tangan di air mengalir tanpa 

menggunakan sabun. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai paparan benzena dengan kadar hemoglobin, eritrosit, 

hematokrit dan risiko terjadinya anemia pada pekerja bengkel pengecatan mobil. 

1.2 Kajian Masalah 

Bengkel pengecatan mobil yang berlokasi di Kalijudan ini merupakan 

usaha sektor informal, dimana kegiatan usaha pengecatan dilakukan di sebuah 

bangunan terbuka. Jenis kendaraan yang dilayani adalah mobil. Pengecatan 

dilakukan di dalam oven tertutup, hanya pekerja bagian cat yang boleh masuk ke 

ruang oven. Pekerja tersebut berada di dalam oven dalam waktu cukup lama 

sekitar 3-4 jam. Ketika memasuki oven pekerja tersebut hanya menggunakan 

masker medis, sandal, baju sehari-hari (celana pendek, kaos lengan pendek) yang 

mereka gunakan. Pekerja di bengkel tersebut belum pernah melakukan 

pemeriksaan kesehatan awal, berkala maupun khusus. 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan, bahan dalam 

pengecatan mobil adalah pelarut organik dan cat. Pengecatan dilakukan dengan 

cara menyemprot (paint spray) dengan bantuan compressor. Bahan keluar 

berupa aerosol mengandung beberapa bahan kimia. Salah satu bahan kimia 

dalam pelarut cat adalah benzena. 

Gambaran lokasi penelitian tersebut memiliki karakteristik yang sangat 

mendukung alasan penelitian dilakukan, seperti hasil observasi yang dilakukan 

di lapangan terhadap proses kerja dan lingkungan kerja yang tidak sehat, proses 

kerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung 
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tangan, sepatu atau kontak langsung dengan bahan kimia seperti dempul. Bahkan 

banyak terlihat para pekerja merokok ketika bekerja. Kondisi tersebut tercermin 

ketika melakukan kegiatan survey awal dengan melakukan wawancara kepada 

10 pekerja. 

Berdasarkan hasil survey awal diperoleh bahwa bahwa pekerja 

mengeluhkan pusing (40%), batuk (40%), sakit kepala (10%), sesak nafas (10%). 

Kondisi tersebut juga diperparah dengan ruangan kerja yang digunakan untuk 

istirahat/tidur serta makan dan minum. Dari hasil survey awal, keluhan di atas 

merupakan gejala umum anemia. Hal ini diduga berkaitan dengan sumsum 

tulang karena pembentukan sel darah terjadi di sumsum tulang. Robbins dan 

Kumar (1995) menyatakan bahawa benzena dapat menyebabkan kegagalan sel 

induk myeloid sehingga mengakibatkan berkurangnya produksi hemoglobin dan 

sel darah merah. Jika kekurangan sel darah merah terjadi dalam waktu yang 

lama, maka dapat menyebabkan anemia aplastik. 

Pencegahan penyakit yang disebabkan oleh benzena, harus dilakukan 

upaya pengendalian tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

penilaian risiko (risk assessment) bersifat kuantitatif, diharapkan hasil yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai upaya pengendalian pajanan benzena melalui 

inhalasi pekerja. Selain itu tujuan akhir yang ingin dicapai dalam metode risk 

assessment ini yaitu menetukan konsep dan langkah pengendalian yang tepat dan 

yang paling mungkin dilakukan untuk mencegah timbulnya efek akibat pajanan 

benzena di bengkel pengecatan mobil di Kota Surabaya. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan kajian masalah tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara pajanan benzena  dengan 

Maloniealdehyde, Blood Profile (eritrosit, hemoglobin, hematokrit) pada pekerja 

bengkel pengecatan mobil di Surabaya?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Umum 

 

Menganalisis hubungan pajanan benzena  dengan 

Maloniealdehyde), Blood Profile (eritrosit, hemoglobin, hematokrit) pada 

pekerja bengkel pengecatan mobil di Kota Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

 

1. Mengidentifikasi karakteristik individu meliputi usia, masa kerja, lama 

kerja, kebiasaan merokok pekerja bengkel pengecatan mobil di Kota 

Surabaya 

2. Mengidentifikasi konsentrasi benzena di udara lingkungan kerja bengkel 

pengecatan mobil di Kota Surabaya. 

3. Menghitung kadar benzena  di dalam tubuh pekerja (intake dose) bengkel 

pengecatan mobil di Kota Surabaya. 

4. Mengidentifikasi kadar Malondialdehyde dalam darah pekerja bengkel 

pengecatan mobil di Kota Surabaya. 

5. Mengidentifikasi kadar Blood Profile (eritrosit, hemoglobin, dan 

hematokrit) terkait dengan kejadian anemia di bengkel pengecatan mobil 

di Kota Surabaya. 
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6. Menganalisis hubungan karakteristik individu dengan kadar MDA 

(Malondealdehyde) pekerja bengkel pengecatan mobil di Kota Surabaya. 

7. Menganalisis hubungan karakteristik individu dengan blood profile 

(eritrosit, hemoglobin, hematokrit) pekerja bengkel di pengecatan mobil 

di Kota Surabaya. 

8. Menganalisis hubungan pajanan benzena dengan MDA 

(Malondealdehyde) pekerja bengkel pengecatan mobil di Kota Surabaya. 

9 Menganalisis hubungan pajanan benzena dengan blood profile (eritrosit, 

hemoglobin, hematokrit) pekerja bengkel pengecatan mobil di Kota 

Surabaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran potensi risiko pajanan benzena terhadap kesehatan pekerja bengkel 

pengecatan mobil di Kota Surabaya. 

2. Manfaat Terapan 

 

Secara terapan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi 

merumuskan kebijakan dalam upaya pencegahan terkait dampak pajanan 

benzena pada pekerja bengkel pengecatan mobil di Kota Surabaya.  
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