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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 . Latar Belakang 

 

Bensin merupakan bahan bakar yang sering digunakan dalam  

setiap aktivitas manusia. Pentingnya bensin bagi perekonomian dan 

aktivitas manusia membuat pemakaian bensin semakin bertambah. Semua 

orang mengetahui betapa pentingnya bensin bagi kehidupan manusia, 

tetapi perlu diketahui juga dampak yang akan timbul dari pemakaian 

bensin mengingat dalam bensin terdapat unsur kimia benzen yang apabila 

berada dalam udara bebas dan terhirup manusia secara terus menerus akan 

menyebabkan gangguan proses pembentukan sel-sel darah (Firdaus, 2005). 

Penyakit akibat dan atau berhubungan dengan pekerjaan dapat 

disebabkan oleh pemaparan terhadap lingkungan kerja. Walaupun bahaya 

dari faktor-faktor atau agen-agen lingkungan tertentu sudah diketahui 

sejak berabad-abad yang lalu, namun masih banyak pula yang belum dapat 

sepenuhnya dikendalikan di tempat kerja sehingga dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan. Terutama di negara-negara yang sedang berkembang 

termasuk Indonesia, upaya-upaya untuk melakukan evaluasi dan 

pengendalian di tempat kerja, termasuk bahaya-bahaya kerja yang efeknya 

sudah jelas diketahui seringkali kurang mendapat perhatian (Putra, 2003). 

Perkembangan yang pesat dalam  sampling udara,  ditambah 

dengan fakta bahwa benzen bersifat hematotoxic,  Hirabayashi et al 

(2004). Menerangkan bahwa Benzen merupakan leukomogen kuat yang 

dapat mengganggu proses hematopoesis karena benzen dapat menyerang 

enzim topoisomerase II yang ada pada sumsum tulang. Enzim 

topoisomerase II akan berinteraksi dengan DNA selama tahap replikasi 

dan transkripsi ini terhambat sehingga akan mengakibatkan kerusakan 

pada kromosom, yang pada akhirnya akan menyebabkan penyakit 



leukemia dan penyakit darah lainnya seperti anemia aplastik jika 

penyebabnya adalah proses apoptosis (Hirabayashi, 2004). 

Berdasarkan fakta di atas maka nilai ambang batas  benzen ditekan 

terus menerus untuk mengurangi pemajanan. Standar ini memuat tentang 

Nilai Ambang Batas rata-rata tertimbang waktu (time weighted average) 

zat kimia di udara tempat kerja, di mana terdapat tenaga kerja yang dapat 

terpapar zat kimia sehari-hari selama tidak lebih dari 8 jam per hari atau 40 

jam per minggu, serta cara untuk menentukan Nilai Ambang Batas 

campuran untuk udara tempat kerja yang mengandung lebih dari satu 

macam zat kimia (SNI, 2005).  

 Dalam hal nilai ambang  batas, masing-masing  negara belum 

seragam, misalnya : 

1. Jerman 8 ppm 

2. Australia, Denmark, Finlandia, Jepang, Belanda, dan Amerika 

menetapkan  10 ppm. 

3. Swedia menetapkan  5 ppm.  

4. Di Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 

SE 01/Men/1997 nilai ambang batas untuk benzen adalah 10 ppm 

(Wicaksono,2004). 

Di negara maju seperti Amerika OSHA (Occupational Safety and 

Health Administration) mengawasi penyakit akibat kerja ini secara ketat, 

termasuk keracunan akibat pemajanan bahan kimia. Di Indonesia 

ketentuan tentang lama kerja yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 

adalah 8 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu (Wicaksono,2004).  

Pemajanan terhadap tenaga kerja beserta lingkungan kerjanya 

secara terus menerus akan menjadi beban fisik dan psikologis bagi tenaga  

kerja yang akhirnya  menyebabkan penyakit akibat kerja (Putra, 2003). 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01/Men/1981 

mengenai kewajiban melapor penyakit akibat kerja, mengatur bahwa 

terdapat 30 jenis penyakit akibat kerja yang berhubungan  dengan bahan 

kimia termasuk  benzen dan homolognya yang beracun (Wicaksono,2004). 



Beberapa peraturan penunjang lainnya yang berhubungan dengan 

kesehatan kerja adalah: Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per. 

02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja. Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No: Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan 

Kerja (Wicaksono,2004). 

Benzen ditemukan di dalam campuran beberapa senyawa solven, 

seperti Stoddard's solvent. Benzen digunakan sebagai solven dalam cat, 

karet, plastik, dan tinta, dan digunakan juga untuk mengekstraksi lemak 

dan minyak. Benzen sangat penting sebagai suatu intermediet kimia dalam 

suatu sintesis. Diperkirakan sekitar 2 juta pekerja di Amerika Serikat telah 

terpapar benzen (Putra, 2003). 

Insiden terjadinya anemia aplastik akibat inhalasi benzen didapat di 

Eropa dan Israel sebanyak dua kasus per 1 juta populasi setiap tahunnya. 

Di Thailand dan Cina, angka kejadiannya sebanyak lima hingga tujuh 

orang per satu  juta populasi. Pada umumnya, pria dan wanita memiliki 

frekuensi yang sama. Distribusi umur biasanya biphasik, yang berarti 

puncak kejadiannya pada remaja dan puncak kedua pada orang lanjut usia 

(Kasper, Braunwald, Fauci et al, 2004). 

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan inhalasi benzen dengan penurunan kadar 

hemoglobin pada pekerja pom bensin. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan inhalasi benzen dengan penrunan kadar 

Hemoglobin pada pekerja pom bensin di SPBU? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan inhalasi benzen dengan penurunan 

kadar Hemoglobin pada pekerja pom bensin di SPBU. 

 



b.   Tujuan khusus 

Bila dalam hasil penelitian hubungan inhalasi benzen dengan 

penurunan kadar Hemoglobin pada pekerja pom bensin di SPBU 

Kartasura Surakarta terbukti berpengaruh, diharapkan dapat mencari 

alternatif tindakan, untuk pencegahan terjadinya anemia akibat inhalasi 

benzen. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui hubungan inhalasi benzen dengan penurunan kadar 

Hemoglobin pada pekerja pom bensin. 

2. Memberikan informasi tentang efek dari senyawa benzen yang 

terkandung dalam bensin terhadap kesehatan. 

3. Memberikan solusi yang tepat untuk pencegahan terhadap efek 

buruk dari senyawa benzen yang terkandung dalam bensin bila 

terbukti ada hubungan. 

4. Dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan 

jaminan kesehatan tenaga kerja. 

5. Penelitian ini dapat dipakai sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

 

 

 


