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MOTTO 

“Take one minute to write a safety rule. 

One hour to hold a safety meeting. 

One week to plan a safety program. 

One moth to put in operating. 

One year to win a safety reward. 

One life time to make a safety worker. 

But it takes only ONE SECOND to destroy it all wit an accident.” 

(Ramli,S)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)
 Rambi,S. 2010. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 

18001. Jakarta: Dian Rakyat 
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RINGKASAN 
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Kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat 

mengalami peningkatan yang tajam di Indonesia. Meningkatnya jumlah kendaraan 

bermotor menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan akan BBM. Konsumen 

bisa membeli BBM di SPBU maupun secara eceran di toko yang menjual BBM. 

Sebelum tahun 2003, BBM di Indonesia masih menggunakan timbal (Pb) untuk 

meningkatkan nilai oktan, namun karena Pb adalah bahan yang karsinogenik, 

maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri No 1585/K/32/MPE/1999 

yang menyebutkan penghapusan Pb secara bertahap dan mengganti dengan 

senyawa benzena. Penghapusan Pb dan menggantinya dengan senyawa benzena 

tidak serta merta menghilangkan bahan karsinogenik yang ada pada BBM. 

Benzena ternyata memiliki efek yang tidak kalah berbahaya pada seseorang yang 

terpapar benzena dengan cara menghirupnya. Semua SPBU di Indonesia wajib 

menaati kebijakan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 

N0.312/K/DMJ.T/2013 yakni terdapat batasan standar bahan kimia yang 

terkandung dalam BBM, tak terkecuali SPBU di Kecamatan Panji dan Kecamatan 

Situbondo, Kabupaten Situbondo. BBM di kedua SPBU tersebut mengandung 

senyawa benzena yang dapat mengganggu kesehatan operator SPBU. 

Permasalahan yang ditimbulkan adalah seringkali pihak manajemen SPBU 

mengabaikan dampak yang ditimbulkan oleh senyawa benzena terhadap 

kesehatan operator SPBU seperti pusing, mual, tidak nafsu makan, mudah lelah, 

sulit berkonsentrasi, mudah lupa. Jika hal ini dibiarkan tanpa ada upaya 

pencegahan, bukan tidak mungkin operator akan mengalami gangguan kesehatan 

yang lebih serius seperti iritasi kulit, gangguan hati, darah, sistem metabolisme, 

dan sistem ekskresi urin. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil darah operator SPBU 

yang terpapar oleh senyawa benzena. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Sampel penelitian ini adalah operator di SPBU Mimbaan dan SPBU 

Karang Asem yang berjumlah 24 orang. Pengambilan data dilakukan dengan 

tehnik wawancara, observasi, dokumentasi dan pengukuran profil darah operator. 

Kemudian data diolah secara deskriptif yaitu dalam bentuk tabel dan teks. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 45,8% operator berusia pada rentang 

18-24 tahun,  87,5% operator memiliki masa kerja dengan rentang >1-5 tahun, 

70,8% operator memiliki kebiasaan merokok dan 100% operator tidak 

menggunakan APD untuk melindungi diri dari paparan senyawa benzena. Hasil 

uji profil darah operator yang dilakukan oleh perawat Puskesmas Situbondo 

menunjukkan bahwa 58,3% operator memiliki kadar Hb tidak normal, 58,3% 

operator memiliki kadar eritrosit tidak normal, 12,5% operator memiliki kadar 

trombosit tidak normal, 8,3% operator memiliki kadar leukosit tidak normal, 8,3% 

operator memiliki kadar trombosit dan eritrosit tidak normal dalam waktu yang 

sama dan 4,2% operator memiliki kadar trombosit, eritrosit dan leukosit tidak 

normal dalam waktu yang sama. 

Berdasarkan hasil analisis crosstab antara usia, masa kerja, kebiasaan 

merokok, penggunaan APD dan profil darah operator menunjukkan bahwa 58,3% 

operator memiliki kadar Hb tidak normal, 58,3% operator memiliki kadar eritrosit 

tidak normal, 12,5% operator memiliki kadar trombosit tidak normal, 8,3% 

operator memiliki kadar leukosit tidak normal, 8,3% operator memiliki kadar 

trombosit dan eritrosit tidak normal dalam waktu yang sama dan 4,2% operator 

memiliki kadar trombosit, eritrosit dan leukosit tidak normal dalam waktu yang 

sama. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian kepada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi selaku instansi yang mengawasi tenaga kerja baik formal 

maupun informal, dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengawasi 

kesehatan masyarakat dan melakukan pembinaan kepada pihak manajemen 

SPBU, sehingga efek jangka panjang akibat paparan benzena di SPBU dapat 

teratasi. 
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SUMMARY 

Blood Count of Gas Station Operators Exposed by Benzene (Study at Gas 

Station Panji Subdistritc and Situbondo  Subdistritc, Situbondo Regency); 

Ririn Safithri; 122110101162; 2017; 100 pages; Department of Environmental 

Health and Occupational Health and Safety Faculty of Public Health Jember 

University 

 

The ownership of vehicle both motorcycle and cars are increased rapidly 

in Indonesia. The increasing of vehicle cause the advance of fuel necessity. 

Consumers can buy fuel at a gas station or by retail at small shop. Before 2003, 

fuel in Indonesia is still use Pb to increase the octane levels, however because of 

Pb include in carcinogens materials, so the Government publish Keputusan 

Menteri No. 1585/K/32/MPE/1999 that declare to erase Pb to benzena in stages. 

The abotilion of Pb and change it into benzena is not along with the break out of 

carcinogens in fuel. In fact, benzena has a harm effect for someone by inhale it. 

All gas station in Indonesia have to obey the Decision Policy of Direktur Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi No.312/K/DMJ.T/2013 that declare there is a standart limit 

on the use of chemical substance that can cause health effect to all gas station 

operator. The problem found is the owner and worker are often ignore the health 

effect which are caused by benzena exposure of gas station operators, such as 

headaches, feel queasy, appetite, fatigue, concentration disorders, and being 

forgetful. If this situation is neglected without the preventive efforts, it will cause 

serious effect such as skin irritation, liver, blood, metabolism system and urinary 

system disorders. 

The purpose of this research is to describe the blood count of gas station 

operator that exposure by benzena substance at gas station. This research was 

designed as a descriptive research. The sample in this research were 24 workers at 

Mimbaan gas station and Karang Asem station. The data were collected by 
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interviews, observation, documentation and measurement the blood count of 

workers. Then the data is processed descriptively in the form of tables ant text.  

The results showed that 45,8% of operators age in the range 18-24 years, 

87,5% of operators have a working period with range >1-5 years, 70,8% have a 

smoking habit and 100% do not use personal protective equipment to protect his 

body from exposure benzena substance. The result of operators blood count by the 

nurse in the Puskesmas of Situbondo showed that 58,3% of operators have 

abnormal Hb levels, 58,3% of operators have abnormal erythrocyte levels, 12,5% 

of operators have abnormal thrombocyte levels, 8,3% of operators have abnormal 

leukocyte levels, 8,3% of operators have abnormal thrombocyte levels and 

abnormal erythrocyte levels at the same time, and 4,2% of operators have 

abnormal thrombocyte levels, abnormal erythrocyte levels and abnormal 

leukocyte levels at the same time. 

Based on the result of crosstab analysis between age, working period, 

smoking habit, use of PPE and blood count  of operators indicate that 58,3% of 

operators have abnormal Hb levels, 58,3% of operators have abnormal erythrocyte 

levels, 12,5% of operators have abnormal thrombocyte levels, 8,3% of operators 

have abnormal leukocyte levels, 8,3% of operators have abnormal thrombocyte 

levels and abnormal erythrocyte levels at the same time, and 4,2% of operators 

have abnormal thrombocyte levels, abnormal erythrocyte levels and abnormal 

leukocyte levels at the same time. The result of this research are expected to be 

the subject of study for the Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi as the agencies 

that observes workers, both of the formal or informal sector and for collaboration 

with the Dinas Kesehatan in monitoring public health and in providing guidance 

to the gas station management, so long-term effects due to exposure to benzena 

substances at gas station can be overcame. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia tidak asing dengan istilah Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum (SPBU) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) secara 

eceran/ritel bagi kendaraan bermotor baik roda dua atau empat dan lebih. SPBU 

yang ada di Indonesia tidak hanya milik Pertamina tapi juga milik swasta baik 

nasional ataupun asing. Ada empat distributor BBM yang menjual produknya di 

SPBU dengan angka RON (Research Octane Number) yang berbeda, antara lain 

Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). 

SPBU Pertamina menjual BBM Premium bersubsidi (RON 88), Pertamax (RON 

92), Pertamax Plus (RON 95), solar, serta solar Pertamina DEX (Info SPBU). 

Menurut KEP.246/MEN/XII/2008 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Industri 

Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas 

Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU, Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum atau lazim disingkat SPBU adalah Sarana 

Pelayanan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas untuk Umum. Bahan Bakar Minyak 

(BBM) yang dimaksud adalah Bensin (Gasoline) , Minyak Solar (Gas Oil). 

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 

No.312.K/10/DJM.T/2013 menyebutkan bahwa terdapat standar dan mutu 

(spesifikasi) BBM yang dipasarkan di dalam negeri. Spesifikasi yang dimaksud 

adalah batasan kadar bahan kimia yang ada dalam BBM. Beberapa bahan kimia 

dalam BBM yang dibatasi jumlahnya antara lain sulfur, mangan, besi, benzena, 

dan pewarna. 

Senyawa Pb pada tahun 1950-an menjadi zat anti ketuk pada BBM, namun 

karena Pb merupakan bahan karsinogenik sehingga membahayakan operator 

SPBU maka dikeluarkan Kepmen No 1585/K/32/MPE/1999 yang menyebutkan 

bahwa senyawa Timbal (Pb) dalam kandungan BBM harus dilakukan 

penghapusan secara bertahap dan harus dihapuskan di seluruh wilayah Indonesia 

pada Januari 2003. Hal ini senada dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak 

dan Gas Bumi No.312.K/10/DJM.T/2013 bahwa untuk senyawa Pb tidak boleh 
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diinjeksikan pada BBM. Diberlakukannya kebijakan penghapusan Pb dalam BBM 

membuat benzena menggantikan PB untuk zat anti ketuk sehingga menyebabkan 

masalah baru yakni berkaitan dengan pencemaran senyawa benzena.  

Benzena dapat masuk ke tubuh melalui paru-paru, saluran pencernaan, dan 

kulit. Setengah dari benzena yang terhirup akan melewati saluran pernafasan dan 

memasuki aliran darah. Paparan benzena yang berasal dari makanan atau 

minuman masuk melalui mulut akan melewati saluran pencernaan dan memasuki 

aliran darah. Sejumlah kecil benzena yang masuk ke tubuh melalui kulit akan 

dialirkan ke dalam aliran darah selama kulit kontak dengan benzena atau produk 

yang mengandung benzena. Benzena yang berada di dalam aliran darah akan 

dialirkan ke seluruh tubuh dan sementara dapat disimpan di sumsum tulang dan 

lemak. Benzena diubah menjadi suatu produk yang disebut metabolit di hati dan 

sumsum tulang. Beberapa bahaya dari paparan benzena disebabkan oleh 

metabolit. Sebagian besar metabolit dikeluarkan oleh tubuh melalui urine dalam 

kurun waktu 48 jam setelah paparan (ATSDR, 2007). 

Efek utama dari paparan jangka panjang benzena berada di dalam darah. 

Benzena menyebabkan efek yang berbahaya pada sumsum tulang dan dapat 

menyebabkan penurunan eritrosit yang berakibat pada anemia, pendarahan yang 

parah, memengaruhi sistem imun, dan infeksi. Beberapa wanita yang menghirup 

benzena dengan kadar yang tinggi dalam jangka waktu beberapa bulan memiliki 

periode menstruasi yang tidak menentu dan penurunan ukuran ovarium. Belum 

diketahui dampak paparan benzena pada perkembangan janin dalam kandungan 

atau kesuburan pada pria (CDC, 2013). Department of Health and Human 

Services (DHHS) menetapkan bahwa benzena menyebabkan kanker pada 

manusia. Paparan jangka panjang untuk kadar tinggi benzena di udara dapat 

menyebabkan leukemia. 

Efek paparan benzena secara kronik adalah kerusakan pada sistem 

pembentukan darah, dalam hal ini adalah kerusakan pada sumsum tulang. Risiko 

dari kerusakan pada sumsum tulang adalah terjadinya penurunan elemen sel darah 

secara progresif yaitu penurunan kadar eritrosit (anemia), penurunan kadar 

leukosit (leukemia), penurunan kadar trombosit (trombositopenia), atau gabungan 
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ketiga gejala tersebut (pansitopenia). Pekerja yang mengalami paparan benzena 

secara kronik, hanya memiliki 50% kadar eritrosit dalam tubuh dari keadaan 

normal (Mahawati et al., 2006). 

Nilai Ambang Batas benzena di tempat kerja yang dianjurkan oleh 

Permenakertrans  No 13/MEN/X/2011  yakni  sebesar  0,5  ppm dengan jumlah 

jam kerja 8 jam per hari atau 40 jam seminggu (Permenakertrans, 2011). 

Penelitian yang dilakukan di Roma mengungkapkan bahwa polisi lalu lintas 

terpajan asap kendaraan yang menghasilkan benzena karena pembakaran, 

akibatnya pajanan benzena pada polisi tersebut menjadi model kasus terburuk 

untuk penduduk perkotaan. Benzena juga menjadi penyebab toksisitas paling 

umum di Negara China, lebih dari 60% dari semua kanker karena penyakit akibat 

kerja disebabkan oleh senyawa benzena (Febyan, 2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh Wiraagni menunjukkan bahwa pekerja di 

perusahaan minyak dan gas alami yang terpapar oleh benzena mempunyai risiko 

leukemia sebesar 1,4 kali dibandingkan dengan pekerja yang tidak terpapar 

(Wiraagni et al., 2012). Pekerja di industri petroleum yang terpapar oleh benzena 

<1 ppm dalam jangka waktu yang lama memiliki risiko untuk mengidap penyakit 

Acute Myeloid Leukemia (AML). Anemia bisa dijadikan sebagai deteksi dini 

untuk pekerja yang mengalami AML, sedangkan kandungan fenol dalam urine 

adalah salah satu penanda bahwa pekerja telah terpapar oleh benzena (Kusuma et 

al., 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Maywati (2012) pada pekerja 

pengeleman sandal menunjukkan bahwa sebesar 95% pekerja memiliki kadar 

fenol melebihi >25 mg/l. Menurut WHO, kadar fenol urin yang melebihi 25 mg/l 

menunjukkan telah terjadi paparan senyawa benzena. 

Benzena bersifat leukomogen kuat, gangguan dari leukomogen yang kuat 

ini salah satunya adalah penurunan jumlah leukosit karena menyerang enzim 

topoisomerase II dalam sumsum tulang. Enzim topoisomerase II yang berinteraksi 

dengan DNA akan terhambat pada tahap replikasi dan transkripsi sehingga 

mengakibatkan kerusakan pada kromosom (Khumairoh et al., 2013: 3).  

Obat-obatan dan bahan kimia adalah penyebab utama terjadinya anemia 

aplastik. Salah satu bahan kima yang dapat menyebabkan anemia aplastik adalah 
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benzena. Benzena menyebabkan supresi atau kegagalan sel induk myeloid yang 

mengakibatkan berkurangnya produksi red blood cell dan hemoglobin, bila 

keadaan ini berlangsung lama maka dapat menyebabkan anemia aplastik (Ramon, 

2007:116) 

Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2012) pada karyawan SPBU di 

Depok dengan sampel sebesar 13 operator SPBU dan 2 karyawan administrasi 

menghasilkan nilai estimasi risiko kanker pada operator SPBU dengan paparan 

realtime (lama responden bekerja di SPBU) adalah risiko maksimum, paparan 3 

tahun adalah risiko minimum, dan paparan lifetime (paparan pada responden yang 

bekerja selama 30 tahun) adalah risiko maksimum. Hal ini berarti operator pompa 

BBM sudah berisiko efek kanker, sedangkan untuk karyawan administrasi SPBU 

memiliki risiko minimum, hal ini berarti karyawan SPBU belum berisiko efek 

kanker. 

Marlina (2015) telah melakukan penggukuran kadar benzena di udara 

ambien di SPBU Karang Asem dan Mimbaan. Hasil pengukuran kadar benzena di 

udara ambien di SPBU Karang Asem pada pagi hari adalah sebesar 0,2 ppm dan 

pada sore hari sebesar 0,3 ppm, sedangkan hasil pengukuran kadar benzena di 

udara ambien di SPBU Mimbaan pada pagi hari sebesar 52 ppm dan pada sore 

hari sebesar 1,1 ppm. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

senyawa benzena di udara ambien pada SPBU Karang Asem dan Mimbaan, 

bahkan kadar benzena di SPBU Mimbaan telah melampaui NAB. Pada tahun 

yang sama Marlina juga mengukur kadar Hb operator SPBU di kedua SPBU 

tersebut dan didapati hasil bahwa sebanyak 83,3% operator mengalami anemia, 

dengan rerata Hb 11 g/100 ml. 

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bulan 

September 2016 adalah sebagai berikut:  SPBU Mimbaan terletak di Kecamatan 

Panji Kabupaten Situbondo, sedangkan SPBU Karang Asem terletak di 

Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.  SPBU Mimbaan dan Karang Asem 

beroperasi selama 24 jam per hari. Operator SPBU memiliki jam kerja 8 jam per 

hari. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada bulan September 2016 didapati 

data penjualan BBM sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Data Penjualan BBM pada Bulan September 2016 

SPBU Jenis BBM 

Premium 

(Liter) 

Solar (Liter) Pertalite 

(Liter) 

Pertamax 

(Liter) 

Dexlite 

(Liter) 

Mimbaan 530.768 330.890 280.766 66.877 14.433 

Karang 

Asem 

310.870 200.640 323.755 158.870 10.143 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator  di kedua SPBU tersebut 

diketahui 6 dari 10 operator mengeluhkan bau yang menyengat dari BBM 

terutama Premium, operator pemula merasakan mual, tidak nafsu makan, pusing, 

mudah lelah, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, gejala ini berlangsung selama 1-2 

hari pada 4 operator, 2 lainnya berlangsung hingga 2 minggu. Berdasarkan hasil 

observasi  di kedua SPBU tersebut didapati rerata kendaraan yang mengantri 

untuk mengisi BBM setiap jam nya adalah 560 kendaraan roda dua dan 325 

kendaraan roda empat. 

Inhalasi adalah jalur paparan benzena yang paling utama pada manusia. 

Paparan benzena secara singkat dengan konsentrasi yang tinggi dapat terjadi saat 

pengisian BBM di SPBU karena terdapat sumber paparan benzena berupa uap 

benzena dari BBM dan hasil pembakaran asap kendaraan yang mengantri saat 

membeli BBM. Berdasarkan keadaan tersebut diperkirakan memengaruhi kadar 

benzena di SPBU dan memengaruhi profil darah operator SPBU, sehingga penulis 

ingin melakukan penelitian mengenai profil darah operator SPBU Karang Asem 

dan Mimbaan di Kecamatan Panji dan Kecamatan Situbondo, Kabupaten 

Situbondo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu “Bagaimana profil darah (Hb, trombosit, eritrosit dan 

leukosit) pada operator SPBU di Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten 

Situbondo?”. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk menggambarkan profil darah 

operator di SPBU Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten Situbondo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi faktor individu (usia, masa kerja, kebisaaan merokok dan 

penggunaan APD) operator SPBU yang terpapar benzena di Kecamatan Panji 

dan Situbondo, Kabupaten Situbondo. 

b. Mengukur profil darah (Hb, trombosit, eritrosit dan leukosit) operator SPBU 

yang terpapar benzena di Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten 

Situbondo. 

c. Mengidentifikasi tipe leukosit (eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan 

monosit) operator SPBU yang terpapar benzena di Kecamatan Panji dan 

Situbondo, Kabupaten Situbondo. 

d. Menggambarkan faktor individu (usia, masa kerja, kebiasaan merokok dan 

penggunaan APD) dan profil darah (Hb, trombosit, eritrosit dan leukosit) 

operator SPBU yang terpapar benzena Kecamatan Panji dan Situbondo, 

Kabupaten Situbondo. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

penerapan ilmu selama duduk di bangku kuliah serta dapat mengembangkan 
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khasanah ilmu pengetahuan bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja khususnya 

mengenai profil darah operator SPBU yang terpapar benzena di Kecamatan Panji 

dan Situbondo, Kabupaten Situbondo. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang profil darah (Hb, 

trombosit, eritrosit dan leukosit) operator SPBU yang terpapar benzena di 

Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten Situbondo. 

b. Bagi Fakultas 

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan terkait dengan profil darah (Hb, 

trombosit, eritrosit dan leukosit) operator SPBU di Kecamatan Panji dan 

Situbondo, Kabupaten Situbondo. 

c. Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dan koreksi 

terhadap Sistem Keselamatan Kerja pada operator SPBU di Kecamatan Panji dan 

Situbondo, Kabupaten Situbondo, agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti demi 

mencapai kesehatan dan keselamatan kerja yang setinggi-tingginya pada operator. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Benzena di SPBU 

Terdapat standar dan baku mutu untuk BBM yang akan dipasarkan. 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 

No.312.K/10/DJM.T/2013 telah tertera dalam tabel bahwa terdapat bahan kimia 

dalam BBM. Beberapa bahan kimia yang dimaksud adalah : sulfur, logam 

(mangan dan besi), timbal (keberadaan Pb dalam BBM sudah dihapuskan), dan 

benzena. Pb menggantikan benzena sebagai zat anti ketuk pada tahun 1950, 

namun dalam kenyataannya timbal (Pb) memiliki sifat yang berbahaya, maka 

benzena digunakan kembali sebagai zat aditif dalam bensin di beberapa negara 

(Fatonah, 2010). Pumblum (Pb), Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Oksida (NOx), 

karbon monoksida (CO), dan benzena adalah polutan udara utama yang ada di 

SPBU. Adanya polutan Pb, benzena, dan SO2 karena kandungan dalam BBM, 

sedangkan keberadaan NOx, CO dikarenakan hasil pembakaran yang tidak 

sempurna knalpot kendaraan bermotor (Mifbakhudidin, 2013: 1-2). 

2.1.1 Benzena  

a. Sifat Fisika dan Kimia Benzena  

The Chemical Abstract Service memaparkan bahwa benzena memiliki 

nomor CAS 71-43-2. Nama lain dari benzena adalah benzol, cyclohexatrene, 

phenyl hydride, atau coal naptha. Benzena adalah senyawa hidrokarbon aromatik 

rantai tertutup tidak jenuh. Berikut adalah beberapa sifat fisika dan kimia yang 

dimiliki oleh benzena.  

Tabel 2.1 Sifat Fisika dan Kimia Benzena 

No. Sifat Fisika dan Kimia Keterangan 

1. Bentuk fisik Cairan 

2. Warna Tidak berwarna 

3. Nomor CAS 71-43-2 

4. Rumus kimia C6H6 

5. Berat molekul 78,11 gr/mol 

6. Titik nyala -11,1
0
C 

7. 

 

Autoignition temperature 

(titik nyala sendiri) 

 

385
0
C 
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No. Sifat Fisika dan Kimia Keterangan 

8. Titik leleh 5,5
0
C 

9. Berat jenis pada 15
0
C 0,8787 g/cm

3
 (15

0
) 

10. Vapor pressure 100 mm Hg (pada 26
0
C) 

11. Vapor density 2,7 (lebih berat dari udara) 

12. Lower Explosive Limit 

(LEL) 

1,4% 

13. Upper Explosive Limit 

(UEL) 

8,0 

14. Titik didih 80,1
0
C 

15. Keadaan pada suhu 

ruangan 

Berbentuk larutan jernih, 

mempunyai bau yang khas 

aromatic 

16. Faktor Konversi 1 ppm-=3,24 mg/in
3
 (20

0
C, 1 

atm) mg/m
3
 ==0,31 ppm 

17. Koefisien partisi oktanol-

air 

Log Kow=2,13 

18. Batas ambang bau 4,8-15 mg/m
3
 

19. Batas mudah terbakar 1,3-7,1%
 

20. Sinonim Annulene, Benzeen, Benzen, 

Benzine, Benzol, Benzole, 

Bicarburet of Hydrogen, 

Coal Naptha, 

Cyclohjexatriene, Fenzen, 

Mineral Naptha, Motor 

Benzol, NCI-C55275, 

Phene, Phenyl Hydriede, 

Pyrobenzole. 

Sumber : Marlina (2015); Ramon (2007); ATSDR (2007) 

IARC (International Agency for Reaserch on Cancer), NTP (National 

Toxicology Program), dan ACGIH (American Conference of Government 

Industrial Hygienists) menggolongkan benzena sebagai karsinogenik dengan 

nomor 71-43-2, sedangkan EU (European Union) mengklasifikasikan benzena 

sebagai Flammable (F) dan Toxic (T). NFTA (National Fire Protection 

Association) mengklasifikasikan benzena dalam simbol berikut : 
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Sumber : NFPA 

Gambar 2.1 Simbol NFPA untuk benzena 

Keterangan : 

Biru berbahaya bagi 

kesehatan 

3 sangat berbahaya gunakan pelindung lengkap 

 

Merah mudah terbakar 4 Gas ini mudah terbakar 

Kuning Reaktivitas 0 Tidak bereaksi dengan air 

 

a. Nilai Ambang Batas Benzena 

Standar Nasional Indonesia tahun 2005 (SNI 2005) mengacu pada Surat 

Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE 01/Men/1997 memuat tentang Nilai 

Ambang Batas (NAB) rata-rata tertimbang waktu senyawa kimia di udara tempat 

kerja, dengan jumlah jam kerja 8 jam per hari atau 40 jam seminggu, menyatakan 

bahwa senyawa benzena masuk dalam kategori A2 atau disebut senyawa kimia 

yang diperkirakan karsinogen untuk manusia dengan NAB sebesar 10 ppm atau 

32 mg/m3 senyawa benzena di udara (SNI, 2005). Permenakertrans No 

13/MEN/X/2011 juga mengatur NAB senyawa benzena yakni sebesar 0,5 ppm 

dengan jumlah jam kerja 8 jam per hari atau 40 jam seminggu (Permenakertrans, 

2011). 

OSHA atau Occupational Safety and Health Administration menetapkan 

NAB senyawa benzena yang diperbolehkan adalah 1 ppm dengan paparan 8 jam 

per hari atau 40 jam seminggu, dan 5 ppm dengan paparan kurang dari 15 menit. 

The American Conference of Govermental Industrial Hygienist (ACGIH) 

menetapkan bahwa NAB senyawa benzena adalah sebesar 0,5 ppm selama 8 jam 

per hari. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

menetapkan nilai Rocomended Exposure Limit (REL) senyawa benzena sebesar 

0,1 ppm (ATSDR, 2007). 

3 

 

0 

4

4 
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b. Toksikokinetika Benzena 

Toksokinetika benzena di dalam tubuh melalui serangkaian proses yang 

dimulai dari absorbsi, interaksi biokimia dan metabolism tubuh, distribusi dan 

ekskresi dari tubuh. Senyawa benzena dapat melakukan kontak dengan tubuh 

melalui paru-paru, sistem pencernaan, dan kulit. Individu yang terpapar senyawa 

benzena dalam konsentrasi tinggi akan langsung diabsorbsi oleh tubuh kemudia 

dengan cepat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Melalui 

pembuluh darah, senyawa benzena disimpan di dalam sumsum tulang dan 

jaringan lemak. Benzena diubah menjadi zat metabolit dalam hati dan sumsum 

tulang. Sebagian besar efek paparan benzena dikarenakan metabolit ini, sebagian 

metabolit diekskresi oleh tubuh dalam bentuk urine 48 jam setelah paparan 

(ATSDR, 2007 ; Ramon, 2007:33). 

1) Absorbsi 

Senyawa benzena yang masuk ke dalam tubuh tidak dikeluarkan melalui 

ekspirasi, namun akan diabsorbsi oleh tubuh. Konsentrasi benzena yang rendah 

mudah larut ke dalam tubuh dan dengan cepat terakumulasi dalam jaringan lemak 

karena sifat benzena yang mudah larut dalam lemak. Uap benzena yang diabsorbsi 

oleh jaringan lemak kemudian dengan cepat diabsorbsi oleh darah. Absorbsi 

benzena di dalam tubuh dapat melewati jalur pernapasan, jalur pencernaan, dan 

kulit (ATSRD, 2007). 

Paparan benzena melalui jalur inhalasi umumnya terjadi pada manusia, 

meskipun tidak menutup kemungkinan manusia bisa terpapar melalui kulit dan 

saluran pencernaan. Hasil studi Srbova pada tahun 1950 menunjukkan bahwa 23 

orang yang menghirup benzena selama 2-3 jam dengan kadar sekitar 47-110 ppm 

mengabsorbsi benzena secara cepat, namun penyerapan benzena juga berkurang 

secara drastis pada menit-menit berikutnya. Studi yang dilakukan oleh Nomiyana 

pada tahun 1974 menunjukkan bahwa pada 5 menit pertama paparan benzena, 

absorbsi terjadi sekitar 70-80%, namun pada 15 menit berikutnya absorbsi 

benzena menurun dratis. Satu jam selanjutnya absorbsi menjadi bervariasi, antara 

20-60% dan setelah 2 jam menurun lagi menjadi 20-50%. Retensi menurun dari 

sekitar 50% pada satu jam pertama, sampai menjadi stabil yaitu sekitar 30% pada 
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3 jam berikutnya. Serapan pernapasan rata-rata 47% dengan ekskresi 17% (EPA, 

2002 ; ATSDR, 2007). 

Inhalasi adalah rute yang umum dilewati untuk proses absorbsi selama 

terjadi paparan benzena. Benzena masuk ke dalam tubuh melalui jalur inhalasi 

dan absorbsi utamanya melalui organ paru-paru. Sekitar 40-50% benzena 

diinhalasi oleh tubuh. Benzena mudah diabsorbsi oleh saluran pernapasan, 

ketahanan organ paru untuk mengabsorbsi benzena adalah sekitar 50% untuk 

paparan sebesar 2-100 cm
3
/m

3
 selama beberapa jam paparan (ATSDR, 2007). 

Sebesar 50% dari senyawa benzena yang terhirup oleh manusia akan 

masuk ke dalam sistem pernapasan yang kemudian masuk ke dalam aliran darah. 

Senyawa benzena yang sudah masuk ke dalam aliran darah akan diedarkan ke 

seluruh tubuh oleh darah dan disimpan dalam jangka wantu sementara di dalam 

lemak dan sumsum tulang. Benzena yang tersimpan kemudian dikonversi menjadi 

metabolit di dalam hati dan sumsum tulang. Hasil metabolisme akan keluar 

melalui urin dalam kurun waktu 48 jam setelah paparan. 

2) Distribusi Benzena 

Distribusi senyawa benzena ke seluruh tubuh adalah melalui absorbsi 

dalam darah. Benzena bersifat lipofilik, maka distribusi terbesar berada di dalam 

jaringan lemak. Jaringan lemak, sumsum tulang, dan urin mengandung 20 kali 

kadar benzena lebih banyak dibandingkan dengan yang terdapat di dalam darah. 

Kadar benzena di dalam otot dan organ lain adalah 1-3 kali lebih banyak 

dibandingkan di dalam darah. Organ lain yang dimaksud adalah ginjal, paru-paru, 

hati, otak dan limpa. Eritrosit mengandung senyawa benzena sekitar 2 kali lebih 

banyak di dalam plasma (ATSDR, 2007 ; EPA, 2002) 

3) Metabolisme Benzena 

Metabolisme benzena belum dipelajari secara ekstensif, proses terjadinya 

toksisitas pada tubuh oleh benzena juga belum dipahami. Efek kanker dan non 

kanker yang dipahami secara umum disebabkan oleh salah satu atau lebih 

metabolit reaktif benzena. Organ hati mempunyai fungsi yang penting dalam 

menghasilkan beberapa senyawa metabolit benzena yang reaktif dan berbahaya. 

Metabolit benzena diproduksi di organ hati, kemudian dibawa ke sumsum tulang, 
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toksisitas benzena dapat terlihat di dalam sumsum tulang. Langkah awal dalam 

metabolism benzena yaitu diawali dengan enzim cytochrome P-450 2E1 

(CYP2E1) mengkatalis reaksi oksidasi benzena menjadi benzena oksida dan 

benzena oxepin, kemudian termetabolisme menjadi fenol. Fenol adalah produk 

metabolit utama dari benzena. Fenol selanjutnya dioksidasi dengan katalis 

CYP2E1 menjadi katekol atau hidrokuinon, kemudian dengan enzim 

myeloperoxidase (MPO) dioksidasi menjadi metabolit reaktif 1,2- dan 1,4-

benzokuinon. Katekol dan hidrokuinon bisa diubah menjadi metabolit 1,2,4-

benzoenatriol dengan katalis CYP2E1. Raksi metabolism benzena yang lain 

dengan glutathione (GSH) menghasilkan asam S-fenilmerkapturat. Selanjutnya 

reaksi dengan katalis Fe (zat besi) menghasilkan produk dengan cincin terbuka, 

yaitu asam trans, trans-mukonat dengan senyawa intermediet trans, trans-

mukoneldehida merupakan metabolit benzena yang hematoksik (racun terhadap 

sistem darah) (ATSDR, 2007). 

Fenol sebagai produk utama metabolit dari benzena akan dihidroksilasi 

hidrokarbon ayl pada hati dan sumsum tulang. Senyawa intermediet yang 

dihasilkan adalah pada proses ini adalah benzen oksida. Benzen oksida adalah 

elektrofil yang tidak stabil dan dapat berikatan dengan asam nukleat dan sel 

proliferasi. Efek dari proses ini adalah kerusakan pada DNA (Hamilton et al., 

2003) dalam ATSDR (2007). 

Studi pada 11 wanita pekerja sepatu membuktikan bahwa terjadi 

perubahan DNA kromatid dalam darah peripheral dibandingkan dengan pekerja 

sepatu dengan kontrol. Pengukuran kadar benzena di udara dilakukan untuk 

mengkonfirmasi adanya benzena di lingkungan kerja, pengukuran dilakukan 

setelah dan sebelum bekerja. Pekerja yang terpapar oleh benzena mengalami 

peningkatan kromosom disentris. Studi juga dilakukan pada pekerja sepatu di 

Negara Turki. Sebanyak 217 pekerja bengkel sepatu dinyatakan hampir 25% 

mengalami abnormalitas hematologic yang erat kaitannya dengan toksisitas 

benzena (Hamilton et al., 2003) dalam ATSDR (2007). 
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4) Ekskresi Benzena 

Paparan benzena melalui jalur pernapasan akan terjadi proses ekskresi dan 

ekshalasi. Ekskresi benzena berupa urin sebagai metabolit, khususnya sebagai 

asam sulfat dan glucuronid terkonjugasi fenol, sedangkan ekhalasi ke udara 

bentuknya tidak berubah (WHO, 2010) dalam Ramon (2007:35). Ekskresi 

senyawa benzena melalui urin adalah jalur ekskresi yang utama jika dibandingkan 

dengan ekskresi benzena melalui feses (Fatonah, 2010). 

Benzena diekskresi di tempat kerja mengikuti kinetika reaksi orde satu, 

waktu paruh yang dimiliki benzena tergantung oleh disposisi senyawa benzena 

pada beberapa bagian tubuh. Ada 3 waktu paruh yang dimiliki senyawa benzena, 

yaitu waktu paruh jangka pendek, waktu paruh jangka sedang, dan waktu paruh 

jangka lama. Perkiraan waktu paruh jangka pendek sekitar 10-15 menit, waktu 

paruh jangka sdang sekitar 40-60 menit, sedangkan waktu paruh jangka lama 

sekitar 16-20 jam (WHO, 2010) dalam Ramon (2007:36). 

c. Efek Paparan Benzena terhadap Kesehatan 

Terdapat 3 pengkategorian efek paparan benzena terhadap kesehatan, 

yaitu; efek toksik berdasarkan jalur masuk paparan, efek toksik berdasarkan jenis 

gangguan kesehatan yang ditimbukan, dan efek toksik berdasarkan lama paparan 

(ATSDR, 2007). 

1) Efek Toksik Berdasarkan Jalur Masuk Paparan 

a) Efek Toksik Melalui Jalur Pernapasan 

Hasil penelitian dari Winek et al. menunjukkan bahwa sebanyak 15 

pekerja laki-laki terpapar oleh uap benzena, 80% mengalami iritasi pada 

membrane mukosa, 67% mengalami sesak napas pada paparan benzena >60 ppm 

dalam kurun waktu 3 minggu (ATDSR, 2007). Efek toksik lain yang ditimbulkan 

benzena pada jalur ini adalah depresi pada susunan saraf yang berakibat pada 

kematian. Uap benzena yang dihirup pada konsentrasi tinggi juga menyebabkan 

keracunan. Gejala keracunan yang ditimbulkan oleh benzena adalah mengantuk, 

pusing, sakit kepala, vertigo hingga pada kehilangan kesadaran (HPA dalam 

Marlina, 2015). 
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b) Efek Toksik Melalui Jalur Pencernaan 

Greenburg (dalam ATSDR, 2007) mengungkapkan bahwa  benzena dapat 

menyebabkan kematian pada paparan melalui jalur pencernaan diawali dengan 

kegagalan pernapasan, depresi pada sistem saraf pusat, dan gagal jantung. Thianes 

dan Haley (dalam ATSDR, 2007) mengungkapkan bahwa menelan benzena 

secara tidak sengaja dalam dosis tinggi akan menyebabkan beberapa tanda dan 

gejala, yaitu ; tubuh terasa berkunang-kunang, mual, peningkatan ataupun 

penurunan denyut jantung, kehilangan kesadaran yang diikuti dengan mengigau, 

kehilangan konsentrasi, sesak napas, koma hingga kematian. 

c) Efek Toksik Melalui Jalur Dermal 

Konsentrasi benzena yang terabsorbsi melalui kulit lebih sedikit 

dibandingkan dengan melalui jalur pernapasan. Senyawa benzena jika terabsorbsi 

melalui kulit secara utuh akan menyebabkan iritasi kulit, gangguan hati, darah, 

sistem metabolisme, dan sistem ekskresi urin (ATSDR, 2007). 

2) Efek Toksik Berdasarkan Jenis Gangguan Kesehatan yang Ditimbukan 

Terdapat beberapa efek toksik benzena berdasarkan jenis gangguan 

kesehatan yang ditimbulkan, antara lain ; 

a) Efek Genotoksik 

Terdapat beberapa bukti tentang adanya efek kromosonal senyawa 

benzena terhadap pekerja yang terpapar. Terjadi perubahan struktur dan jumlah 

kromosom pada pekerja saat terpapar senyawa benzena dengan konsentrasi sekitar 

320 mg/m
3
 (100 ppm). Penelitian yang dilakukan oleh Tompa et al. menunjukkan 

bahwa aberasi kromosom menurun seiring menurunnya paparan oleh senyawa 

benzena dari 3-69 mg/m
3
 menjadi 1-18 mg/m

3
. Studi yang dilakukan oleh 

Rothman et al. menunjukkan bahwa terdapat mutasi somatic pada pekerja yang 

terpapar dengan kadar tinggi. Kesimpulannya benzena dapat menyebabkan mutasi 

duplikasi gen diduga melalui rekombinasi (Fatonah, 2010). 

b) Efek Karsinogenik 

IARC mengklasifikasikan senyawa benzena pada Grup 1 yaitu sebagai 

senyawa yang karsinogenik pada manusia. Studi epidemiologi dan klinis 

membuktikan bahwa paparan senyawa benzena dalam jangka waktu panjang 
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dapat menyebabkan leukemia (WHO, 2010). Penelitian juga dilakukan di Negara-

Negara bagian Eropa, Amerika, dan Meksiko, hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa terdapat hubungan yang nyata antara peningkatan konsentrasi benzena di 

udara dengan peningkatan penyakit kanker dan leukemia pada penduduk setempat 

(Haryanto, 2006). 

c) Efek Hematologi dan Depresi Sumsum Tulang 

Beberapa kerusakan darah akibat paparan benzena antara lain ; 

pancytopenia, anemia aplastik, thrombocytopenia, granulocytopenia, dan 

lymphositopenia. Kerusakan darah tersebut diakibatkan karena organ target dari 

senyawa benzena adalah sumsum tulang tempat dimana sel darah dibentuk. Studi 

pada kelompok pekerja membuktikan bahwa paparan benzena dengan kadar 120 

mg/m
3
 memiliki jumlah leukosit dan eritrosit yang rendah, pekerja yang terpapar 

benzena dengan kadar 0,03-4,5 mg/m
3
 tidak mengalami penurunan jumlah 

eritrosit dan leukosit. Hal ini selaras dengan WHO yang menyatakan bahwa 

pekerja yang terpapar benzena tidak lebih dari 3,2 mg/m
3
 atau kurang dari itu 

selama 10 tahun tidak memiliki efek pada sumsum tulangnya ataupun anemia 

(WHO, 2010). 

d) Efek Imunologi 

Benzena dapat berdampak buruk pada sistem imun manusia saat terpapar 

senyawa benzena dalam waktu singkat dengan konsentrasi tinggi melalui jalur 

pernapasan. Efek yang ditimbulkan adalah rusaknya sistem antibodi dan leukosit 

(Marlina, 2015). Studi terdahulu menunjukkan bahwa pekerja yang terpapar oleh 

benzena, toluene, dan xylene mengalami penurunan jumlah agglutinin, IgG dan 

immunoglobulin IgA, dan meningkatnya jumlah IgM. Hal ini membuktikan 

bahwa benzena adalah pelarut dengan efek buruk terhadap immunologi. Jumlah 

limfosit T dalam darah akan menurun seiring dengan meningkatnya paparan 

benzena dengan konsentrasi tinggi (Fatonah, 2010). 

e) Efek Reproduksi 

Senyawa benzena dapat menembus plasenta. Paparan konsentrasi tinggi 

senyawa benzena dapat memengaruhi sistem reproduksi dan perkembangan janin, 

hal ini dibuktikan dengan penelitian toksisitas benzena terhadap sistem 
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reproduksi. Efek yang ditimbulkan pada janin adalah BBLR, pembentukan tulang 

terhambat, dan kerusakan sumsum tulang. Paparan benzena dengan konsentrasi 

rendah tidak menimbulkan efek pada sistem reproduksi, hal ini dibuktikan dengan 

penelitian terhadap istri dari 823 pekerja pria, hasilnya adalah tidak ditemukan 

adanya aborsi spontan (Fatonah, 2010). 

3) Efek Toksik Berdasarkan Lama Paparan 

Berdasarkan lama paparan, efek toksik benzena dibagi menjadi 3, yaitu ; 

efek paparan akut (14 hari atau kurang), efek paparan intermediet (15-364 hari), 

dan efek paparan kronis (365 hari atau lebih) (ATSDR, 2007). 

a) Efek Paparan Akut (14 Hari atau Kurang) 

Sejumlah kematian dan efek dari senyawa benzena terjadi karena paparan 

dari benzena yang disengaja (mengendus lem). Paparan benzena dengan 

konsentrasi 64.000 mg/m
3
 (20.000 ppm) dalam jangka waktu 5-10 menit dapat 

mengakibatkan kematian, 24.000 mg/m
3
 (7.500 ppm) dalam jangka waktu 30 

menit sangat berbahaya pada kehidupan manusia, 4800 mg/m
3
 (1.500 ppm) dalam 

jangka waktu 60 menit menyebabkan gejala yang serius, 1.600 mg/m
3
 (500 ppm) 

dalam jangka waktu 60 menit menyebabkan penyakit, dan 160-480 mg/m
3
 (50-

150 ppm) dalam jangka waktu 5 jam menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan 

kelemahan, sementara 80 mg/m
3
 (25 ppm) dalam jangka waktu 8 jam tanpa efek 

klinis. Tanda dari efek paparan akut adalah depresi sistem saraf pusat, aritmia 

jantung yang berakhir dengan sesak napas dan kegagalan pernapasan (IPCS EHC, 

1993). 

Dosis tunggal yang dapat menyebabkan kematian diperkirakan adalah 10 

ml benzena (8,8 gr). Tanda klinis dari efek paparan benzena akut melalui jalur 

pencernaan adalah muntah, mengantuk, kehilangan kesadaran, delirium, 

pneumonitis, depresi sistem saraf pusat, dan kolaps. Dosis tunggal namun 

sublethal akan menyebabkan pusing, gangguan penglihatan, euphoria, eksitasi, 

pucat, kemerahan, sesak napas disertai penyempitan dada, kelelahan, mengantuk, 

dan takut akan datangnya kematian (ATSDR, 2007). 
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b) Efek Paparan Intermediet (15-364 Hari) 

Efek paparan intermediet memiliki waktu paparan selama 15-364 hari. 

Studi percobaan pada hewan dengan senyawa benzena dalam kurun waktu 3 

minggu menunjukkan perubahan hematologis meliputi hematokrit, total 

hemoglobin, jumlah eritrosit, leukosit, platelet, dan rasio myeloid eritroid. 

Penurunan jumlah limfosit dan peningkatan jumlah neutrofil juga terjadi dalam 

percobaan ini. Perubahan lain yang terjadi adalah pada histopatologi di dalam 

testis dan ovarium, thymus, sumsum tulang belakang, dan limpa (ACGIH dalam 

Drastyana, 2014). 

c) Efek Paparan Kronis (365 Hari atau Lebih) 

Efek paparan kronis adalah efek yang timbul saat terjadi paparan benzena 

dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Paparan benzena dengan konsentrasi lebih 

dari 200 ppm yang berulang akan menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat 

secara permanen. Paparan kronis benzena erat kaitannya dengan gangguan 

hematologik yaitu ; thrombocytopenia, anemia aplastik, pancytopenia, dan 

leukemia akut. Efek paparan benzena lebih berbahaya pada anak-anak karena 

memiliki periode laten yang lebih panjang (ATSDR, 2007). 

 

2.2 Hematopoesis 

Hematopoiesis adalah proses terbentuknya sel-sel darah, proses ini 

berlangsung pada hati fetus (janin) manusia sejak embrio berusia 14-19 hari. 

Memasuki usia 4 tahun hampir semua rongga sumsum tulang berisi sel-sel 

hemopoiesis eritrosit dan sedikit sel lemak. Usia 25 tahun, hemopoiesis aktif 

hanya terjadi di tulang tengkorak, iga, dada, belakang panggul, paha atas, lengan 

atas, scapula, klavikula, dan setengah bagian atas dari sacrum (D‟hiru, 2013 : 11) 

Sel sel darah dibuat di berbagai tempat yang berbeda-beda di seluruh 

tubuh. Meski ini beragam pada anak-anak dan remaja, namun menjelang usia 

dewasa pembuatan darah akan berlangsung konstan, biasanya berlangsung di 

tengkorak, tulang belakang, iga, bagian atas paha,dan ujung–ujung dari tulang 

yang besar seperti tulang lengan atas. Sumsum tulang menghasilkan semua 
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leukosit, eritrosit, dan trombosit. Leukosit juga dihasilkan di limpa dan kelenjar 

getah bening (D‟hiru, 2013 : 13) 

Eritropoiesis adalah proses pembentukan eritrosit yang dimulai dengan 

pembentukan proeritoblas yang berasal dari sel batang hematopoietic. Beberapa 

stadium mulai berkembang dalam waktu 3-5 hari seperti proliferasi ribosom dan 

sintesis Hb. Eritrosit muda dikenal dengan nama retikulosit masih mengandung 

beberapa ribosom dan reticulum endoplasma, memasuki darah dan berkembang 

menjadi eritrosit dewasa setelah 1-2 hari. 

Eritroprotein adalah hormone yang dihasilkan oleh ginjal untuk 

merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan eritrosit. Saat jumlah oksigen 

yang diedarkan ke seluruh sel tidak mencukupi (hipoksia) ginjal akan 

meningkatkan sekresi eritroprotein yang akan meningkankan produksi eritrosit. 

Tingkat produksi rata-rata eritrosit adalah 2 juta setiap detik. Untuk memproduksi 

eritrosit dibutuhkan zat besi, vitamin B12 dan asam folat dalam jumlah yang 

mencukupi (Pack, 2007) 

Leukopoiesis adalah proses pembentukan leukosit yang dirangsang oleh 

faktor perangsang koloni, hormone yang dihasilkan oleh leukosit dewasa. 

Perkembangan leukosit diawali dari mieloblas. Mieloblas dibelah menjadi 

eosinofil, neutrofil, atau mielosit basofil. Tahap kedua adalah monoblas, 

monoblas akan berkembang menjadi monosit. Selanjutnya adalah limfoblas yang 

akan berkembang menjadi limfosit (Pack, 2007) 

Trombopoiesis adalah proses pembentukan keeping darah. Pembentukan 

keeping darah dimulai dari terbentuknya megakarioblas dari sel batang 

hematopoietic. Megakarioblas membelah tanpa sitokinesis menjadi megakariosit, 

sel raksasa dengan inti besar dan multilobus. Selanjutnya, megakarioblas terpecah 

menjadi beberapa segmen ketika membrane plasma tertekuk di sitoplasma (Pack, 

2007: 178-179). 
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2.3 Darah dan Bagian-bagiannya 

Darah adalah alat transportasi jarak jauh antara sel dan lingkungan 

eksternal atau antara sel-sel. Transportasi ini untuk menjaga homeostatis. Darah 

terdiri dari cairan kompleks, yakni plasma darah tempat unsur sel trombosit, 

leukosit, dan eritrosit (Pudyoko, 2010 ; Sherwood, 2001). Fungsi utama dari darah 

adalah sebagai alat transportasi, menjaga suhu tubuh, dan keseimbangan cairan 

asam dan basa (Warsito, 2007) 

Manusia normal memiliki 45-60% darah yang terdiri dari trombosit, 

leukosit, dan eritrosit. Eritrosit atau eritrosit pada dasarnya adalah kantung 

hemoglobin yang terbungkus oleh membrane plasma yang mengangkut O2 dan 

CO2 (dengan kadar yang lebih rendah) dalam darah. Leukosit atau leukosit adalah 

suatu unit pertahanan sistem imun yang bermobilisasi, saat terjadi cedera atu 

invasi mikroorganisme penyebab penyakit maka leukosit akan diangkut ke tempat 

tersebut. Sel darah sangat penting, oleh karena itu harus terdapat mekanisme yang 

dapat memperkecil terjadinya kehilangan sel darah apabila terjadi kerusakan pada 

pembuluh darah. Trombosit atau keping darah erat kaitannya dengan penghentian 

perdarahan dari suatu pembuluh darah yang cedera. Trombosit penting dalam 

hemostatis (Pudyoko, 2010 ; Sherwood, 2001 ; Warsito, 2007). 

Fungsi darah secara umum adalah : 

1. Mengangkut sari makanan dari usus ke jaringan tubuh. Darah sebagai 

pengangkut sari makanan (sirkulasi, distribusi dan transportasi) dari tubuh 

dan mengantarkan semua mineral dan vitamin yang dibutuhkan tubuh ke 

sel dan jaringan. 

2. Eritrosit mengantarkan oksigen dari paru ke seluruh tubuh dan 

mengangkut karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru 

3. Leukosit memiliki banyak type untuk pelindung, misalnya type fagostik 

untuk melindungi tubuh dari kuman dengan cara memangsa 

4. Pengantar energi panas dari tempat aktif ke tempat yang tidak aktif 

5. Mengedarkan air ke seluruh tubuh dan menjaga kestabilannya 

6. Mengedarkan hormon, enzim, dan zat aktif ke seluruh tubuh 
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7. Trombosit berperan sebagai pembekuan darah, melindungi dari perdarahan 

massif (D‟hiru, 2013 : 15). 

2.3.1 Plasma Darah 

Plasma adalah cairan yang terdiri dari 90% air, berfungsi sebagai medium 

untuk mengangkut bahan dalam darah. Air dalam plasma mampu menahan panas 

dengan kapasitas tinggi sehingga plasma mampu menyerap dan mendisribusikan 

panas hasil metabolisme dalam jaringan. Energi panas yang tidak diperlukan lagi 

oleh tubuh dikeluarkan ke lingkungan ketika darah mengalir ke permukaan kulit 

(Pudyoko, 2010:61). 

Zat organik dan anorganik larut di plasma darah dalam jumlah tertentu. 

Protein plasma adalah konstituen organik paling banyak berdasarkan beratnya. 

Protein membentuk 6-8% dari berat total plasma. 1% dari berat plasma dibentuk 

oleh konstituen anorganik. Ion yang paling banyak dalam plasma darah adalah 

Na
+
 dan Cl

-
, sedangkan HCO3, K

+, 
Ca

++
, dan ion lainnya lebih sedikit. Fungsi dari 

ion-ion tersebut adalah berperan dalam eksitabilitas membran, distribusi osmotis 

antara cairan eksternal dam sel, serta menyangga perubahan pH. Presentase dari 

berat plasma lainnya diisi oleh glukosa, asam amino, lemak, vitamin, keratin, 

bilirubin, zat bernitrogen, gas O2 dan CO2, serta hormone (Pudyoko, 2010) 

Protein plasma darah terdiri dari Antihemofilik, berguna untuk mencegah 

anemia. Tromboplastin, protrombrin, dan fibrinogen, berguna untuk proses 

pembekuan darah. Albumin, berguna untuk pemeliharaan tekanan osmosis darah. 

Gammaglobulin, berguna untuk senyawa antibody (D‟hiru, 2013 : 17) 

2.3.2 Sumsum Tulang 

Eritrosit, leukosit, dan trombosit dibentuk di sumsum tulang pada manusia 

dewasa, sedangkan pada janin dibentuk di hati dan limpa. Sel darah secara aktif 

diproduksi dalam rongga sumsum tulang pada usia anak-anak. Sumsum tulang 

pada rongga ruling panjang menjadi tidak aktif pada usia 20 tahun, kecuali tulang 

humerus atas dan femur. Sumsum tulang seluler aktif kemudia disebut sebagai 

sumsum merah, sedangkan sumsum tulang inaktif yang difiltrasi dengan lemak 

disebut sumsum kuning (Ganong, 2008). 
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Ukuran dan berat sumsum tulang mendekati ukuran dan berat organ hati. 

Sumsum tulang adalah salah satu organ yang paling aktif. 75% dari jumlah sel di 

sumsum tulang adalah myeloid (penghasil leukosit), sedangkan 25% nya adalah 

eritrosit yang mengalami pematangan. Dari perbedaan ini dapat disimpulkan 

bahwa masa hidup leukosit sangat singkat, sedangkan eritrosit lebih panjang 

(Pudyoko, 2010:63). 

2.3.3 Eritrosit 

Satu milimeter darah mengandung lima miliar eritrosit (5 juta per 

millimeter kubik). Eritrosit berbentuk gepeng dengan piringan di bagian tengah 

dan kedua sisi mencekung, mirip donat namun bagian tengah menggepeng bukan 

berlubang. Bentuk eritrosit yang khas ini memungkingkan untuk melakukan 2 

peran. Pertama, bentuk bikonkaf menghasilkan luas permukaan yang lebih besar 

bagi difusi O2 menembus membrane daripada yang dihasilkan oleh sel bulat 

dengan volume yang sama. Kedua, tipisnya sel memungkinkan O2 berdifusi 

secara lebih cepat antara bagian dalam sel dengan eksteriornya (Sherwood, 2001). 

Eritrosit memiliki bentuk khas lain. Bentuk khas lain yang dimiliki oleh 

eritrosit adalah kelenturan membrane mereka sehingga memungkinkan eritrosit 

berjalan melalui kapiler darah yang sempit dan berkelok-kelok untuk 

mendistribusikan O2 ke dalam jaringan tanpa rupture. Garis tengah eritrosit adalah 

8μm sehingga mampu mengalami deformasi pada saat mereka melewati satu per 

satu kapiler yang bahkan garis tengahnya hanya 3μm (Pudyoko, 2010:64). 

Hemoglobin memiliki peran penting dalam pengangkutan O2. Molekul 

hemoglobin terdiri dari 2 (dua) bagian. Pertama, bagian globin adalah protein 

yang terbentuk dari empat rantai polipeptida yang sangat berlipat‐lipat. Kedua, 

gugus nitrogenosa non protein mengandung besi yang dikenal sebagi gugus hem 

(heme) yang masing‐masing terikat ke satu polipeptida. Setiap atom besi dapat 

berikatan secara reversibel dengan satu molekul O2; dengan demikian, setiap 

molekul hemoglobin dapat mengangkut empat penumpang O2. karena O2 kurang 

larut dalam plasma, 98,5% O2 yang diangkut dalam darah terikat pada 

hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu pigmen (yaitu, secara alamiah berwarna), 

karena kandungan besinya, hemoglobin tampak kemerahan apabila berikatan 
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dengan O2 dan kebiruan apabila mengalami deoksigenasi. Dengan demikian, 

darah arteri yang teroksigenasi sempurna tampak merah, dan darah vena yang 

telah kehilangan sebagian O2 nya di jaringan memperlihatkan rona kebiruan 

(Pudyoko, 2010:66). 

Selain O2, hemoglobin juga berikatan dengan zat lain. Pertama, gas CO2 

(hemoglobin berperan mengangkut karbondiaoksida ke jaringan paru). Kedua, ion 

hydrogen asam H
+
, karena hemoglobin dapat menyangga asam ini maka pH 

sangat berpengaruh. Ketiga, gas CO. Gas CO normalnya tidak ada dalam darah, 

namun jika manusia sampai menghirup gas CO maka hemoglobin akan mengikat 

gas CO dan terjadilah keracunan karbon monoksida (Pudyoko, 2010:68). 

2.3.4 Leukosit 

Leukosit atau leukosit adalah unit yang dapat bermobilisasi dalam sistem 

pertahanan tubuh. Sistem imun mengacu pada kemampuan tubuh menahan atau 

mengeliminasi sel abnormal ataupun benda asing yang berpotensi merusak tubuh. 

Adapun beberapa fungsi dan turunan leukosit adalah menahan invasi oleh 

pathogen dengan proses fagositosis, melakukan idetifikasi dan menghancurkan sel 

kanker yang muncul dalam tubuh, membersihkan sampah tubuh dengan cara 

memfagositosis debris yang berasal dari sel yang mati atau cedera, berperan 

dalam proses penyembuhan luka dan perbaikan jaringan (Sherwood, 2001). 

Leukosit tidak mengandung hemoglobin di dalamnya sehingga tidak 

berwarna (putih), namun penambahan warna biasanya digunakan untuk 

kepentingan laboratorium. Leukosit bervariasi dalam struktur, fungsi, dan jumlah. 

Ada lima jenis leukosit yang bersirkulasi yakni ; netrofil, eosinofil, basinofil, 

monosit, dan limfosit (Sherwood, 2001). 

Terdapat 2 penggolongan utama berdasarkan gambaran nucleus dan ada 

tidaknya granula di sitoplasma. Neutrofil, eosinofil, dan basofil masuk dalam 

kategori granulosit polimorfonukleus. Monosit dan limfosit masuk dalam kategori 

agranulosit mononukleus. Ukuran monosit lebih besar dibanding dengan limfosit 

(Sherwood, 2001). 
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Berikut adalah penjelasan dari tiap-tiap jenis leukosit menurut D‟hiru 

(2013:108) 

a. Neutrofil 

Neutrofil adalah leukosit yang memiliki lobus inti 3-5 yang saling 

berhubungan dengan benang kromatin dan sitoplasma. Neutrophil bersifat 

fagositosis, yakni memakan mikroorganisme asing seperti bakteri. Neutrophil juga 

peka terhadap rangsangan kemotaksis. 

b. Eosinofil 

Eosinofil adalah leukosit yang memiliki 2 lobus inti yang saling 

berhubungan dengan benang kromatin dan sitoplasma. Eosinophil memiliki 

jumlah 1-2% dari total leukosit. Eosinofil dapat memproduksi substansi yang 

memodifikasi reaksi alergi dan menyerang organisme patogenik. Eosinophil dapat 

berjumlah kadarnya ketika seseorang mengalami anemia dan trombositopenia. 

c. Basofil 

Basofil adalah leukosit yang memiliki granula yang besar. Basophil mirip 

dengan eosinophil. Kadar basophil normal sekitar 0,5-1% dari total leukosit. 

Basophil mengandung berbagai enzim, heparin, dan histamina. Kadar basophil 

dapat meningkat jika ada gangguan pembentukan sel darah.  

d. Monosit 

Monosit berukuran lebih besar daripada neutrophil. Monosit hanya 

memiliki satu ini yang berbentuk menekuk. Monosit berjumlah 5-7% dari total 

leukosit. Monosit memiliki peranan yang pening yakni sebagai ekskresi enzim, 

kematangan sel, berinteraksi dengan immunogens. Monosit juga memiliki peran 

sebagai fagosit seperti menyingkirkan zat kontaminan, sel yang cidera dan mati, 

puing-puing sel dan mikroorganisme patogenik. 

e. Limfosit 

Limfosit adalah leukosit mononuclear dalam darah perifer. Limfosit 

memiliki inti bulat dan dikelilingi oleh tepian sitoplasma berwarna biru. Limfosit 

memiliki sedikit granula. Limfosit memiliki 2 jenis yakni limfosit T dan limfosit 

B. Jumlah limfost T sekitar 75% dari total limfosit dan 25% nya adalah limfosit B. 

Limfosit B berfungsi untuk menghasilkan antibody IgA, IgM, IgE, dan IgD 
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sedangkan limfosit T bertanggung jawab atas respon kekebalan seluler dengan 

cara membentuk sel yang reaktif dengan antigen. Fungsi lain dari limfosit T 

adalah untuk menjinakkan radikal bebas dalam aliran darah maupun dalam 

kelenjar limfatik. 

2.3.5 Trombosit 

Trombosit yaitu fragmen sel yang berasal dari megakariosit. Trombosit 

adalah unsur ketiga dalam darah. Bentuk trombosit bukanlah sel utuh namun suatu 

fragmen atau potongan kecil sel (bergaris tengah sekitar 2-4 μm) yang terlepas 

dari tepi luar sel besar di sumsum tulang, kemudian dikenalsebagai megakariosit. 

Megakariosit berasal dari sel bakal yang belum berdiferensiasi (undiferentiated) 

yang sama dengan yang memproduksi  turunan eritrosit dan leukosit. Trombosit 

pada dasarnya adalah suatu vesikel yang mengandung sebagian dari sitoplasma 

megakariosit terbungkus oleh membran plasma (Sherwood, 2001). 

Satu millimeter darah mengandung 250.000 trombosit. Masa hidup 

trombosit adalah 10 hari. Trombosit yang telah melewati masa 10 hari akan 

disingkirkan dari sirkulasi oleh makrofag yang ada di limpa dan hati, selanjutnya 

diganti oleh trombosit yang baru yang telah diproduksi oleh sumsum tulang 

(Sherwood, 2001). 

 

2.4 Kelainan pada Darah 

2.4.1 Kelainan pada Eritrosit 

a. Anemia 

Anemia adalah penyakit kurang darah ditandai dengan berkurangnya kadar 

Hb dan eritrosit dibanding pada keadaan normal. Eritrosit mengandung Hb 

kemudian mengikat O2 dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. Akibat 

dari penurunan Hb dan eritrosit, maka proses pengangkutan O2 terganggu dan 

jumlah O2 yang diedarkan ke seluruh tubuh tidak sesuai dengan yang diperlukan 

tubuh (Depkes, 2007). Anemia bukanlah suatu diagnosis, tetapi manifestasi dari 

perubahan fisiologis yang diungkap melalui pemeriksaan laboratorium (D‟hiru, 

2013:41) 
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Anemia disebabkan karena kurangnya zat besi. Kekurangan zat besi 

dikarenakan terjadinya gangguang pada sumsum tulang, kekurangan zat gizi 

seperti asam folat dan vitamin C, pendarahan kronis pada saluran pencernaan, 

kehilangan darah (pada wanita menstruasi, melahirkan, dan nifas), pola makan 

yang tidak seimbang. Zat besi harus dikonsumsi sekitar 10-15 mg per hari (Sacher 

et al., 2004). 

Gejala anemia menurut Soebroto (2010) adalah 

1. Lemah, letih, lesu, mudah lelah, dan lunglai 

2. Wajah terlihat pucat 

3. Mata berkunang-kunang 

4. Nafsu makan berkurang 

5. Sulit fokus dan berkonsentrasi serta mudah lupa 

6. Sering sakit 

Menurut D‟hiru (2013:43) anemia dibedakan menjadi 2 yakni : 1. Anemia 

berdasarkan morfologi eritrosit dan indeks-indeksnya, 2. Anemia berdasarkan 

etiologi. 

 Anemia berdasarkan morfologi eritrosit dan indeks-indeksnya dibagi 

menjadi 3 macam : 

1) Anemia Normositik Normokrom 

Individu yang mengalami anemia normositik normokrom memiliki ukuran 

dan bentuk eritrosit yang normal, tetapi individu tetap mengalami anemia. 

Penyebab dari anemia ini adalah karena kehilangan darah akut, hemolisis, 

penyakit kronis termasuk infeksi, gangguan kelenjar endokrin, gangguan ginjal, 

kegagalan funsi sumsum tulang, dan penyakit infiltrative metastatic pada sumsum 

tulang. 

2) Anemia Makrostik Normokrom 

Makna dari makrositik adalah ukuran eritrosit lebih besar dari normalnya, 

sedangkan makna dari normokrom adalah konsentrasi hemoglobin yang normal. 

Penyebab anemia ini adalah gangguan atau terhentinya sintesis DNA seperti yang 

ditemukan pada pasien defisiensi B12 dan asam folat. Penyebab lainnya adalah 
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bahan kimia yang dapat mengganggu metabolism sel, ditemukan pada pasien 

kanker dengan kemoterapi. 

3) Anemia Mikrositik Hipokrom 

Makna dari mikrositik adalah ukuran yang kecil, sedangkan hipokrom 

adalah kandungan Hb dalam jumlah yang kurang dari normalnya. Penyebab dari 

anemia ini adalah karena kekurangan zat besi, keadaan sideroblastik (eritrosit 

berinti dan bergranula), kehilangan darah kronis, dan gangguan sintesis seperti 

pada pasien talasemia. 

 Berdasarkan penegakan diagnosis anemia menurut morfologi eritrosit dan 

indeks-indeksnya dan etiologinya, anemia dibagi menjadi 5 macam yakni : anemia 

hemolitik autoimun, hipersplenisme, anemia aplastik, anemia defisiensi zat besi, 

dan anemia megaloblastik. 

b. Penyakit Sel Sabit 

Penyakit sel sabit adalah salah satu kelainan struktur hemoglobin. Sel-sel 

dalam sel sabit cenderung memiliki membrane yang kaku dan tidak teratur serta 

berkelompok sehingga mengakibatkan tersumbatnya pembuluh darah. Akibatnya 

adalah nyeri hebat dan infark pada organ. Efek domino akan terjadi dikarenakan 

oleh dioksigenasi akibat dari lambatnya aliran darah mikrosirkulasi dan dianjutkan 

dengan deoksigenasi yang memicu eritrosit menjadi sel-sel sabit dalam 

mikrovaskuler (D‟hiru, 2013 : 50). 

2.4.2 Kelainan pada Leukosit 

a. Leukositosis 

Leukositosis terjadi karena meningkatnya jumlah leukosit dalam tubuh, 

umumnya melebihi 10.000/mm3. Penyebab leukositosis adalah karena 

peningkatan komponen atau hanya sebagian komponen dari leukosit yang 

meningkat. Peningkatan leukosit disebabkan oleh adanya reaksi fisiologis untuk 

melindungi tubuh dari mikroorganisme atau benda lain (infeksi). Apabila infeksi 

sudah mereda maka neutrofil akan berkurang dan monosit akan meningkat atau 

disebut monositas. Saat proses resolusi progresif terjadi penurunan monosit 

namun limfosit dan eosinofil meningkat. Dapat disimbulkan bahwa leukositosis 

terjadi karena adanya infeksi, penyebab lainnya adalah adanya toksik, tumor 
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ganas pada paru-paru, ginjal, payudara, aktivitas fisik terlalu berat, penyuntikan 

epinefrin, dan gangguan mieproliferatif. Underwood dalam Ramon (2007). 

Mieproliferatif adalah gangguan dimana terjadi peningkatan umum dalam sel 

pembentuk darah (D‟hiru, 2013 : 51). 

b. Leukopenia 

Leukopenia terjadi karena berkurangnya jumlah leukosit sampai dibawah 

5.000/mm3. Penyebab leukopeni adalah penurunan masing-masing komponen 

atau sebagian komponen dalam leukosit. Komponen yang berkurang antara lain 

neutropenia, agramulositosis, dan limfositosis Underwood dalam Ramon 

(2007:56). Penyebab menurunnya leukosit sampai dibawah 5.000/mm3 biasanya 

dikarenakan oleh penyakit (tifoid, malaria), bahan kimia dan fisika ( radiasi sinar 

X, obat sitotastika), hipersplenisme, dan status gizi (Warsito, 2007). 

c. Netrofilia 

Netrofilia adalah terjadinya peningkatan netrofil karena respon terhadap 

infeksi. Netrofilia dapat terjadi ketika keadaan stress, misalnya : kerja fisik berat 

atau penyumbatan epinefrin. Apabila netrofil terjadi pada daerah infeksi kronis, 

maka sumsum tulang akan melepaskan sumber cadangan dan menimbulkan 

peningkatan granulopoiesis. Kebutuhan netrofil yang meningkat ini menyebabkan 

bentuk netrofil immature yang dinamakan “pergeseran ke kiri”. Apabila infeksi 

mulai mereda, maka netrofil akan berkurang dan monosit akan meningkat (D‟hiru, 

2013 : 51). 

d. Netropenia 

Netropenia adalah penurunan jumlah absolut netrofil. Netrofil berperan 

sebagai pertahanan hospes, maka jumlah netrofil absolut yang kurang dari 

1000/mmm3 memengaruhi individu terhadap infeksi. Jumlah netrofil dibawah 

500/mm3 merupakan predisposisi terhadap infeksi yang mengancam kehidupan 

dan sangat berbahaya. Neutropenia dapat terjadi karena anemia hipoplastik atau 

aplastik sekunder. Penyebab lainnya adalah agen mielosupresif (menekan sumsum 

tulang), agen kemoterapeutik (digunakan untuk kanker darah atau kanker lainnya), 

obat yang intensif dan banyak misalnya : analgesic, antibiotic, dan antihistamin 

(D‟hiru, 2013 : 52). 

e. Agranulositosis 
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Agranulositosis adalah keadaan yang sangat serius, ditandai dengan 

jumlah leukosit yang sangat rendah dan tidak ada netrofil. Gejala agranulositosis 

biasanya infeksi, malaise yang diikuti terjadinya tukak pada membran mukosa, 

demam, dan takikardia. Jika agranulositosis tidak segera diobati maka akan 

menyebabkan terjadinya sepsis (komplikasi) yang berujung pada kematian 

(D‟hiru, 2013 : 52).  

f. Eosinofilia 

Eosinofilia adalah keadaan dimana fungsi fagosit dan eosinophil melemah. 

Hal ini dikarenakan fungsi fagosit dan eosinophil hanya bereaksi pada antigen-

antibodi dan meningkat pada serangan asma, obat-obatab, dan infeksi parasit 

tertentu. Gejala dari eosinophilia adalah gangguan kulit seperti mikosis fungoides 

dan eksema. Eosinophilia juga ditemukan pada penderita kanker dan gangguan 

mieloproliferatif, gangguan prolifeatif dari sel pembentuk darah (D‟hiru, 2013 : 

52). 

g. Limfositosis 

Limfositosis adalah keadaan dimana jumlah limfosit meningkat. Limfosit 

diaktifkan oleh rangsangan virus hepatitis infeksiosa, toksoplasmosis, campak, 

parotitis, beberapa reaksi alergi, kepekaan obat. Selain limfosit yang meningkat, 

biasanya penderita diikuti oleh pembesaran limpa, hati, dan kelenjar limpa yang 

seharusnya merupakan tempat pembentukan limfosit (D‟hiru, 2013 : 55). 

h. Leukimia 

 Leukimia adalah penyakit neoplastik yang ditandai dengan proliferasi 

abnormal dari sel-sel induk hematopoietik. Leukimia dibagi menjadi 2 yakni akut 

dan kronis (D‟hiru, 2013 : 57). 

1) Leukimia Akut dibagi menjadi 2 

a) Leukimia Granulositik atau Leukimia Mieloblastik (LMA) 

Tanda dan gejala leukemia akut erat kaitannya dengan neutropenia dan 

trombositopenia. Leukemia jenis ini adalah keadaan infeksi berat disertai dengan 

timbulnya tukak pada membrane mukosa, abses perirectal, pneumonia, septicemia 

(blood poisoning : adanya mikroba atau pathogen atau toksis dalam darah) disertai 

menggigil, demam, takikardia, dan takipnea. Komplikasi ini sering menyebabkan 

kematian pada penderita leukemia akut. 
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b) Leukimia Limfositik Akut (LLA) 

Tanda dan gejala leukemia jenis ini erat kaitannya dengan penekanan 

unsur-unsur sumsum tulang normal. Manifestasi utamanya adalah infeksi, 

pendarahan, dan anemia. Penderita anemia jenis ini memiliki kelenjar limfa yang 

membesar. Selain itu penderita juga mengalami nyeri tulang. Gangguan sistem 

saraf pusat juga dapat dilihat, misalnya : sakit kepala, muntah, kejang, dan 

gangguan penglihatan. Diagnosis leukemia jenis ini ditegakkan dengan 

penghitungan sel darah lengkap, diferensiasi, trombosit, dan pemeriksaan sumsum 

tulang. Umumnya terjadi peningkatan jumlah leukosit disertai dengan adanya 

limfositosis, sedangkan jumlah leukosit dan trombositnya rendah (D‟hiru, 

2013:58). 

2) Leukimia Kronis dibagi menjadi 2 yakni : 

a) Leukimia Granulositik Kronis (LGK) atau Leukimia Mielositik Kronis (LMK) 

Leukemia jenis ini merupakan suatu kelainan mieloproliferatif karena 

sumsum tulang penderita menunjukkan gambaran hiperselular disertai adanya 

proliferasi pada semua garis diferensiasi sel. Tanda dan gejala erat kaitannya 

dengan hipermetabolik (kelelahan), kehilangan berat badan, diaphoresis (keringat 

dingin) meningkat, tidak tahan panas, dan organ limpa membesar. Dilaporkan 

90% penderita leukemia jenis ini mengalami pembesaran organ limpa. (D‟hiru, 

2013 : 59). 

b) Leukimia Limfositik Kronis (LLK) 

Leukemia jenis ini merupakan suatu gangguan limfoproliferatif. LLK 

dimanifestasikan oleh proliferasi dan akumulasi limfosit matang kecil dalam 

sumsum tulang, darah perifer, dan tempat ekstramedular dengan kadar mencapai 

100.000/mm3 atau lebih. Limfosit yang abnormal umumnya limfosit B yang dapat 

mengakibatkan insufisiensi sintesis immunoglobulin dan penekanan respons 

antibody. Tanda dan gejala LLK mirip dengan LGK yang menggambarkan 

keadaan hipermetabolik. Pembesaran organ secara massif menyebabkan tekanan 

mekanik pada lambung sehingga menimbulkan gejala cepat kenyang, rasa tidak 

enak pada abdomen/rongga perut, dan buang air besar tidak teratur. Keadaan ini 

memungkinkan terjadinya infeksi kulit dan pneumonia (D‟hiru, 2013 : 50). 
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2.4.3 Kelainan pada Trombosit 

a. Hemofolia 

Hemofilia adalah gangguan kelainan pada trombosit. Hemofilia 

merupakan kelainan perdarahan herediter terikat seksi resesif yang 

dikarakteristikkan oleh defisiensi faktor pembekuan esensial yang diakibakan oleh 

mutasi pada kromosom X. Penderita hemophilia mengalami perdarahan berlebih 

secara spontan setelah luka ringan, pembengkakakn, nyeri, dan kelainan-kelainan 

degeneratif pada sendi serta keterbatasan gerak. Hematuria spontan dan 

perdarahan gastrointestinal juga kecacatan terjadi akibat kerusakan sendi 

(Handayani dan Haribowo, 2008 : 118-120). 

b. Trombositopenia 

Trombositopenia adalah penurunan kadar trombosit dibawah nilai rujukan 

yang ditetapkan (150.000-400.000/µL). Pembentukan trombosit berasal dari sel 

pokok yang menjadi megakariosit, pada saat pematangan sitoplasma pecah 

menjadi trombosit-trombosit. Trombosit memegang peranan penting dalam 

thrombosis (pembekuan darah). Penyebab terjadinya trombositopenia antara lain 

konsumsi obat kotrimoksazol, infeksi bakteri atau virus, kerusakan prekusor 

trombosit yang berinti banyak di sumsum tulang. Kerusakan prekusor ini adalah 

kerusakan megakariosit yang disebabkan karena obat-obatan, misalnya obat 

kanker. Penyebab lainnya adalah agen fisik dan kimia yang dapat menimbulkan 

anemia aplastic missal radiasi pengion atau keracunan benzena. Trombosit 

diperlukan untuk menutup kerusakan kecil pada pembuluh darah yang kecil. Jika 

terjadi trombositopenia maka jika terjadi perdarahan akan sulit untuk dihindari. 

Seseorang yang telah mengalami trombositopenia memiliki perdarahan di kulit 

seperti patekia atau perdarahan pada mukosa mulut. Kemampuan tubuh untuk 

melakukan mekanisme homeostatis secara normal telah hilang (Guyton dan Hall, 

2007). 
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2.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kadar Profil Darah 

2.5.1 Masa Kerja 

Masa kerja adalah jangka waktu seseorang yang sudah bekerja dari hari 

pertama mulai masuk hingga sekarang masih bekerja. Arti kata lain dari masa 

kerja adalah sepenggal waktu yang sedikit lama dimana pekerja masuk dalam 

suatu lingkungan kerja hingga batas waktu tertentu (Suma‟mur, 2009). WHO 

dalam Marlina (2015) mengungkapkan bahwa masa kerja adalah lamanya pekerja 

terpapar senyawa kimia secara terus-menerus. Senyawa benzena yang memasuki 

tubuh beredar mengikuti aliran darah selanjutnya terdeposit dalam organ target. 

Organ target yang dimaksud adalah tulang, otak, jaringan lemak. Benzena 

terakumulasi secara lambat dalam jaringan lemak. 

2.5.2 Usia 

Pada usia yang tidak lagi produktif terjadi penurunan fisiologis pada 

tubuh. Ada penurunan Total Body Water pada manusia usia lanjut sehingga 

mengakibatkan penurunan jumlah eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit (Marlina, 

2015). 

2.5.3 Kebiasaan Merokok 

Merokok dapat mengurangi kelembaban Hb yang membawa O2 dari darah 

sehingga menyebabkan pendistribusian O2 ke organ vital (jantung, paru, otak) 

mengurangi penurunan (Saputri, 2005 : 64). Merokok dapat meningkatkan kadar 

Hb dalam darah karena efek dari proses mekanisme kompensasi tubuh terhadap 

rendahnya kadar O2 yang berikatan dengan Hb karena O2 digeser oleh karbon 

monoksida yang memiliki afinitas yang lebih kuat terhadap Hb. Tubuh akan 

meningkatkan proses hematopoiesis untuk meningkatkan kadar Hb dalam darah 

karena rendahnya tekanan parsial O2 dalam tubuh (Zulkefeli, 2010 : 4). 

Asap rokok dapat meningkatkan kadar pajanan toluene. Inhalasi 80-100 µg 

toluene per satu batang rokok dan 50% absorbsi. Menghisap rokok satu batang 

sehari berkontribusi pada peningkatan dosis terabsorbsi sebesar 100 µg toluene 

per hari. 
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2.5.4 Penggunaan APD 

Ramli (2010:103) Hierarki pengendalian baha terakhir adalah penggunaan 

APD. Penggunaan APD bukan untuk mencegah kecelakaan namun untuk 

mengurangi keparahan apabila terjadi kecelakaan. Penggunaan APD pun telah 

diatur oleh Pemerintah dalam Permenakertrans No/PER/08/MEN/VII/2010 

tentang Alat Pelindung Diri yang menyebutkan bahwa Alat Pelindung Diri 

diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja maupun orang lain yang memasuki 

tempat kerja. Penggunaan APD disesuaikan dengan kegunaan atau bahaya yang 

mengancam. Operator SPBU membutuhkan masker untuk melindungi saluran 

pernapasan dari paparan uap benzena dan sarung tangan untuk melindungi kulit 

dari tumpahan BBM pada saat pengisian pada kendaraan konsumen. 

2.5.5 Benzena di Tempat Kerja 

Penggunaan benzena untuk menaikkan nilai oktan pada BBM dikarenakan 

adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Migas No.367K/24/DJM/2006 yang 

melarang penggunaan Pb pada BBM jenis premium. Adanya peraturan ini 

membuat perusahaan migas mengganti Pb dengan senyawa benzena. benzena 

adalah karsinogenik sehingga dapat memicu kanker. Senyawa benzena yang 

mudah menguap menjadikan manusia yang bekerja maupun hidup di dekat 

benzena mudah terpapar. Metabolit dari senyawa benzena adalah fenol yang 

terkandung dalam urine. Sebagian metabolit benzena akan dibuang dalam bentuk 

urin dalam kurun waktu 2 hari setelah paparan. Meskipun metabolit dibuang, 

namun masih ada sisa metabolit benzena yang mengendap dalam tubuh, hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya kerusakan DNA (Dharma, 2012 :6) percobaan 

pada hewan dengan pemberian dosis benzena selama 3 minggu menunjukkan 

perubahan hematologis yang meliputi penurunan hematokrit, Hb, eritrosit, 

leukosit, trombosit, dan rasio myeloid eritroid. Selain itu juga terjadi penurunan 

jumlah limfosit dan peningkatan jumlah neutrofil (ACGIH dalam Drastyana, 2014 

: 19-20). 
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2.6 Alat untuk Mengukur dan Pengambilan Profil Darah Pekerja 

2.6.1 Alat untuk Mengukur 

a) Botol kaca kecil (5ml) untuk tempat sampel darah. 

b) Spidol untuk menuliskan kode darah pekerja. 

c) Spuit untuk mengambil darah pekerja. 

d) Kapas beralkohol untuk antiseptic pada daerah kulit yang telah diambil 

sampel darahnya. 

e) Alat penunjang : pipet volumetric, tabung reaksi dan kuvet. 

2.6.2 Pengambilan sampel darah 

a) Ikatan pembendung dipasang pada lengan atas untuk memperjelas vena. 

b) Lokasi vena dibersihkan dengan alcohol 70% dan dibiarkan kering. 

c) Arahkan spuit pada vena pekerja diambil dari salah satu vena cubiti 

sebanyak 2-3 cc menggunakan spuit. 

d) Letakkan kapas diatas jarum kemudian cabut jarum. 

e) Pembendung kapas dilepaskan dan tangan direnggangkan. 

f) Sampel darah dicatat dengan kode nama pekerja. 

g) Sampel darah diantarkan ke laboratorium. 

h) Sampel darah diperiksa menggunakan alat Auto Analyzer. 

i) Tunggu hasil pemeriksaan.
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2.7 Telaah Kritis 

Tabel 2.2. Telaah Kritis dari Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Metode 

Penelitian 

Variabel Hasil Kesimpulan 

1. Aris Winandar dan 

Tika Indiraswari 

(2016) 

Hubungan Pengetahuan dan 

Sikap Pekerja SPBU dengan  

Penggunaan APD Masker 

terhadap Paparan Benzene  

di Kota Langsa Tahun 2014 

Explanatory 

Research 

Penggunaan APD, 

Pengetahun, Persepsi dan 

Sikap 

Ada hubungan antara 

pengetahun, persepsi dan sikap 

terhadap penggunaan APD 

2. Mifbakhuddin, Nur 

Endah W., 

Suhartono (2007) 

Hubungan  Kadar  Pb  

Dalam  Darah  Dengan  

Profil  Darah  Pada  Petugas  

Operator  

Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum di Kota 

SemarangTimur. 

Observasional  

analitik 

Profil  darah ( kadar  Hb,  

Hematokrit,  Leukosit,  

Trombosit,  Eritrosit,  MCV, 

MCH dan MCHC 

kadar  Plumbun  (Pb), 

riwayat sakit, intake Vit C, 

Energi, Protein, Vit B12,  

Asam  folat,  Fe,  riwayat  

minum  obat,  Pemakaian  

APD, kebiasaan merokok 

dan konsumsi alkohol. 

1. Terdapat   hubungan  yang  

signifikan  antara  

kadar  Pb  dalam  darah  dengan  

kadar  Hb  dan  

hematocrit.  

2. Petugas  operator  SPBU  

yang mempunyai kadar Pb 

diatas normal mempunyai resiko 

penurunan   kadar  Hb  <14,  

1,388  kali  lebih  besar  

dibandingkan  dengan  yang  

mempunyai  kadar  Pb  

normal. 

3. Ada hubungan  yang  

signifikan  antara  kadar  Pb  

dalam darah dengan kadar 

Hematokrit. 
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No. Nama Judul Metode 

Penelitian 

Variabel Hasil Kesimpulan 

3. Sri Maywati (2012) Kajian Faktor Individu 

terhadap Kadar Fenol Urin 

Pekerja Bagian Pengeleman 

Sandal. 

Survei dengan 

pendekatan 

cross  

sectional. 

Tingkat pendidikan, praktek 

higiene personal, kadar fenol 

urin 

1. Tidak ada hubungan faktor 

tingkat pendidikan  

dengan kadar fenol urin.  

2. Terdapat hubungan  

higiene personal dengan kadar 

fenol urin.  

3. Faktor yang memberikan 

kontribusi paling besar  

terhadap kadar fenol urin adalah 

suhu ruang. 

4. Arnita Ayu 

Kusuma, Onny 

Setiani, Tri Joko 

(2006) 

Analisis Pemajanan Benzena 

terhadap Kadar Fenol dalam 

Urin dan Status Anemia 

pada Pekerja Sektor Industri 

Pengolahan Petroleum 

Observasional  

analitik 

Umur, masa  

kerja,  IMT,  kebiasaan  

merokok,  jenis  kelamin,  

lokasi  kerja,  jumlah  jam  

kerja,  pemakaian  APD,  

riwayat  penyakit,  konsumsi  

obat-obatan, diet/asupan,  

dan  konsumsi  alkohol. 

fenol  dalam  urin  dan  status  

anemia 

Kebiasaan  merokok 

berhubungan signifikan dengan 

kadar fenol dalam  urin 

5. Idha Arfianti 

Wiraagni, Iwan 

Dwiprahasto, 

Ngatidjan (2012) 

The correlation between the 

intensity of 

benzene exposure and 

complete blood count 

in the oil and natural gas 

company workers 

in East Kalimantan 

Observational 

dengan 

pendekatan 

case control 

Profil darah ( Hb, leukosit, 

trombosit, eritrosit), 

intensitas paparan benzene, 

kadar benzene di udara 

ambien, penggunaan APD 

 

Terdapat penurunan 1,71 kali 

lebih tinggi kadar hemoglobin, 

eritrosit, trombosit,dan leukosit 

pada pekerja yang terpapar 

benzene dibandingkan dengan 

yang tidak terkena benzena. 
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No. Nama Judul Metode 

Penelitian 

Variabel Hasil Kesimpulan 

6. Mifbakhuddin 

(2012) 

Gambaran Status Gizi dan 

Profil Darah  

Petugas Operator SPBU 

Yang Terpapar Gas Buang 

(Pb) Kendaraan Bermotor 

Di Kota Semarang 

Observasional 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Profil darah  (Hb,  Ht,  

Leukosit, Trombosit, 

Eritrosit,  MCV, MCH , 

MCHC) dan status gizi 

(IMT) 

 

1. Terdapat  hubungan  yang  

signifikan antara profil darah  

(Hb, leukosit, trombosit,  

hematokrit,  eritrosit,  MCV,  

MCHC)  dengan  status  gizi.   

2. Terdapat hubungan antara 

profil darah (MCH) dengan  

status gizi 

7. Khumairoh, 

Tjandrakirana, 

Widowati 

Budijastuti (2013) 

Pengaruh Pemberian Filtrat 

Daun Sambiloto terhadap 

Jumlah Leukosit Darah 

Tikus Putih yang Terpapar 

Benzena 

Eksperimen Dosis filtrat daun sambiloto, 

jumlah leukosit darah tikus 

putih, dosis benzena, jenis, 

umur, berat badan dan 

jumlah tikus padatiap 

perlakuan, lama perlakuan, 

ukuran kandang, dan 

banyaknya makanan 

1. Pemberian filtrat sambiloto  

(Andrographis paniculata) dapat 

meningkatkan jumlah leukosit 

darah tikus putih (Rattus  

norvegicus) yang terpapar 

benzene. 

2. Dosis filtrat sambiloto terbaik 

untuk meningkatkan jumlah  

leukosit darah tikus putih yang 

terpapar benzena adalah dosis 

0,45 ml. 

8. Chairul Anwar 

Nasution, Ari 

Suwondo, Siswi 

Jayanti (2015) 

Hubungan Pajanan Benzene 

Dengan Temuan Retikulosit,  

Kadar Hemoglobin Darah, 

dan Kadar Fenol Dalam 

Urine Pekerja Industri 

Sepatu X Jakarta 

Explanatory  

research 

Usia, jenis pekerjaan, 

kebiasaan merokok, IMT, 

masa kerja, kadar fenol urin, 

kadar benzene di lingkungan 

kerja, temuan retikulosit 

1.Tidak ada hubungan 

konsentrasi benzene-retikulosit. 

2.Tidak ada hubungan 

konsentrasi benzene-kadar  fenol  

urine.  
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No. Nama Judul Metode Variabel Hasil Kesimpulan 

9.  Sukati 

Krisdinamurtirin,  

H.M. Saidiin, Ance 

Murdiana,  

Uken Sutrisno dan 

Reviana Ch (1999) 

Pengaruh Pemberian 

Makanan Tambahan Pada 

Pekerja Wanita Anemia 

untuk Meningkatkan 

Produktivitas Kerja. 

Eksperimen Usia, IMT, Ht, pemberian zat 

tablet besi, PMT, Hb, 

produktivitas kerja 

1.PMT belum  dapat  

meningkatkan  kadar  Hb 

maupun  hasil  produksi  dari  

pekerja wanita anemia 

2.Penarnbahan pi1 zat besi dapat 

meningkatkan kadar Hb  dan  

produksi kerja secara  optimal . 

10. Wahida Inayatun 

Nikmah, Yusniar 

Hanani D., 

Budiyono (2016) 

Hubungan Antara Paparan 

Benzena dengan Profil 

Darah pada Pekerja Di 

Industri Percetakan X Kota 

Semarang 

Analitik  

observasional 

Jenis kelamin, umur,  status  

gizi,  masa  kerja, kebiasaan  

merokok,  lama  paparan, 

riwayat penyakit, 

penggunaan  alat pelindung 

diri (APD), profil darah, 

kadar benzene yang 

terinhalasi pekerja 

Ada  hubungan  yang  signifikan 

antara  paparan  benzena  

dengan Mean  Cospuscular  

Volume (MCV) . 

 

Sumber : Winandar (2016), Mifbakhuddin (2007), Maywati (2012), Kusuma (2006), Wiraagni (2012), Mifbakhuddin (2012), 

Khumairoh (2013), Nasution (2015), Krisdinamurtirin (1999), Nikmah (2016).
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2.8 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Teori 

Sumber : (ATSDR, 2007 ; Salim, 2010 ; Pudyoko, 2010 ; Marlina, 2015)

Benzena dalam 

Komponen Bahan Bakar 

Minyak (BBM) : 

Pertamax, Pertalite dan 

Premium Sebagai 

Hidrokarbon Aromatik 

Paparan Benzena 

pada Tubuh 

Pekerja 

Ingesti 

Sistem 

Pencernaan 

Dermal 

Absorbsi 

Inhalasi 

Respirasi 

Faktor Individu yang Memengaruhi : 

- Asupan Gizi 

- Riwayat Penyakit 

- Jenis Kelamin 

- Usia 

- Status Gizi (IMT) 

- Penggunaan APD 

- Kebiasaan Merokok 

- Fungsi Organ dalam Tubuh 

- Masa Kerja 

Distribusi Melalui 

Pebuluh Darah 

Organ Target : Sumsum 

Tulang 

Gangguan Pembentukan 

Sel Darah 

Profil Darah 

Metabolisme Primer 

dalam Pembuluh Darah 
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2.9 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Konsep 

Keterangan : 

  : Diteliti 

  : Tidak diteliti 

 

Kerangka konsep dalam penelitian ini mengacu pada kerangka teori yang 

telah disebutkan. Paparan uap BBM yang paling banyak adalah berupa senyawa 

benzena. Kadar benzena yang masuk ke dalam tubuh pekerja juga ditentukan oleh 

usia, kebiasaan merokok, masa kerja, penggunaan APD 

Benzena yang masuk ke dalam tubuh akan diabsorbsi, didistribusikan ke 

jaringan tubuh, menjadi metabolit dan diekskresikan oleh tubuh. Benzena yang 

telah diabsorbsi oleh tubuh dapat mengganggu proses hematopoietik. Pekerja akan 

mengalami penurunan kadar eritrosit, leukosit dan trombosit. Gangguan ketiganya 

juga dapat terjadi yakni berupa pansitopenia. Faktor individu yang turut 

memengaruhi adalah usia, semakin tua usia seseorang maka semakin menurun 

Paparan Benzena pada 

Tubuh Pekerja 

Faktor Individu yang 

Memengaruhi : 

- Usia 

- Kebiasaan Merokok 

- Masa Kerja 

- Penggunaan APD 

- Asupan Gizi 

- Riwayat Penyakit 

- Jenis Kelamin 

- Fungsi Organ 

Dalam Tubuh 

Profil darah 

(eritrosit, 

leukosit, 

trombosit, dan 

Hb) pekerja 
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fisiologis seseorang. Masa kerja yang lama akan meningkatkan kadar benzena 

dalam tubuh. Kebiasaan merokok pekerja juga memengaruhi kadar benzena. 

Paparan benzena dalam asap rokok antara 25,5-63,7 µg.batang. Asap rokok 

adalam sumber paparan utama benzena untuk paparan benzena di lingkungan 

kerja <0,15 ppm. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan pada sekumpulan obyek 

dengan tujuan pengambilan gambaran fenomena yang terjadi dalam populasi 

tertentu. Metode penelitian deskriptif dilakukan dengan langkah pengumpulan 

data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan dan laporan 

(Notoadmodjo, 2012:35). Peneliti dalam penelitian ini ingin melihat gambaran 

antara karakteristik individu yakni usia, masa kerja, penggunaan APD dan 

kebiasaan merokok dengan profil darah operator SPBU di Kecamatan Panji dan 

Situbondo, Kabupaten Situbondo. 

Berdasarkan waktu penelitian, penelitian ini termasuk cross sectional  

karena data usia, masa kerja, penggunaan APD, kebiasaan merokok dan profil 

darah (trombosit, leukosit, eritrosit, dan Hb) dikumpulkan dalam waktu 

bersamaan. Cross sectional adalah studi potong lintang yang meneliti prevalensi 

penyakit atau paparan penyakit atau keduanya pada populasi tertentu (Murti, 2003 

: 218). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SPBU Mimbaan dan Karang Asem dan 

Kecamatan Panji dan Situbondo Kabupaten Situbondo. SPBU Mimbaan dan 

Karang Asem merupakan SPBU DODO (Dealer Operation Dealer Owner) dan 

beroperasi 24 jam sehari. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2016 – Juni 2017. Kegiatan 

penelitian ini meliputi; penyusunan proposal, seminar proposal, pelaksanaan 

kegiatan penelitian, analisis hasil penelitian, penyusunan laporan hingga hasil 

dapat diseminarkan. 
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Tabel 3.1 Waktu Penyusunan Skripsi 

Kegiatan Agustus September Oktober November Desember-

Mei 

Juni 

Studi 

Pendahuluan 

                      

Penyusunan 

Proposal 

                      

Seminar 

Proposal 

                      

Revisi                       

Penelitian 

dan 

Konsultasi 

                      

Sidang                       

Revisi                       

Jurnal                       

 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah suatu subyek besar yang mempunyai karakteristik dan 

kualitas tertentu sesuai ketetapan peneliti untuk dipelajari dan dilakukan penarikan 

kesimpulan (Sugiyono 2014). Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh 

operator SPBU di Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten Situbondo dengan 

jumlah 34 orang. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari populasi untuk 

diteliti dan dianggap mewakili semua populasi penelitian, dalam pengambilan 

sampel digunakan teknik tertentu agar dapat mewakili populasi (Sastroasmoro dan 
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Ismail, 2014 ; Notoadmojo 2012). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah 

responden yang telah bekerja di SPBU Mimbaan dan Karang Asem pada 

September 2015. Rumus sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

Keterangan :  

F = nilai proporsi sebesar 0,76 (diambil dari penelitian terdahulu oleh 

Marlina, 2015) 

Q = 1-p = 1- 0,76 = 0,24 

D = derajat keputusan = 0,1 

N = jumlah total populasi = 34 operator 

n = jumlah sampel 

(Z1-x/2)
2
 = 1,96 

Rumus   

  
(       )

 
       

   (   ) (       )
 
    

  

  
(    )                   

     (    )  (    )               
 

n = 23,11 dilakukan pembulatan menjadi 24 

Dari perhitungan diatas, peneliti mendapatkan 24 sampel. Rumus berikut 

untuk menentukan banyaknya anggota sampel dari tiap SPBU di Kecamatan Panji 

dan Situbondo. 

ni = 
  

 
   

Keterangan : 

ni : besarnya sampel untuk sub populasi 

Ni : masing-masing populasi 

N = populasi secara keseluruhan 

n = besarnya sampel 
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Jumlah semua operator yang ada di 2 SPBU adalah 34 operator. Sehingga 

diperoleh jumlah sampel di setiap SPBU sebagai berikut : 

No SPBU Jumlah 

Populasi 

Jumlah Sampel 

1. SPBU Mimbaan 18 (Ni : N)n = (18:34)x24 = 13 

2. SPBU Karang 

Asem 

16 (Ni : N)n = (16:34)x24 = 11 

Jumlah 34 operator 24 operator 

 Sampel penelitian di SPBU Mimbaan sebesar 13 operator, sedangkan 

sampel penelitian di SPBU Karang Asem sebesar 11 operator. 

3.3.3 Waktu Pengambilan Sampel Profil Darah 

 Pengambilan sampel darah dilakukan sesaat setelah bekerja sebanyak satu 

kali, yaitu pada : 

Hari dan Tanggal  : Sabtu, 24 Desember 2016 

Waktu    : 05.30-07.30, 12.30-14.30, dan 20.30-21.30 WIB 

3.3.4 Prosedur Pengambilan Sampel Profil Darah 

Berikut adalah prosedur pengambilan darah dari responden : 

1. Ikatan pembendung dipasang pada lengan atas untuk memperjelas vena 

2. Lokasi vena dibersihkan dengan alcohol 70% dan dibiarkan kering 

3. Darah vena pekerja diambil dari salah satu vena cubiti sebanyak 2-3 cc 

menggunakan spuit. 

4. Setelah darah masuk ke dalam tabung sampai volume yang diinginkan, 

letakkan kapas di atas jarum kemudian cabut jarum.  

5. Lepas pembendung kapas, renggangkan tangan 

6. Sampel darah siap dianalisa dengan Auto Analyzer 

 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah entitas atau karakteristik dari individu, sebuah kasus, atau 

subjek penelitian memiliki variasi nilai kuantitatif atau kategori kualitatif yang 

memiliki variasi antar waktu atau antar individu (Murti, 2003: 156). Dalam 

penelitian deskriptif ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi usia, masa kerja, 
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kebiasaan merokok dan penggunaan APD serta menggambarkan profil darah 

operator SPBU, variabel yang digunakan oleh peneliti adalah usia, masa kerja, 

kebiasaan merokok, penggunaan APD dan profil darah operator SPBU. 

3.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah uraian dari variabel bebas ataupun terikat yang 

ada sangkut pautnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Definisi operasional 

dibutuhkan agar ada konsistensi antara sumber data satu dengan yang lain 

(Sugiyono, 2014). Berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini : 

Tabel 3.2 Variabel yang Diteliti, Definisi Operasional, Teknik Pengumpulan 

Data,Kategori Penilaian, dan Skala Data 

No.  Variabel yang 

diteliti 

Definisi 

Operasional 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Kategori Penilaian 

1. Usia Lama hidup 

responden sejak 

lahir sampai ulang 

tahun terakhir 

sesuai dengan kartu 

identitas penduduk 

Wawancara 

dengan 

kuesioner 

1. 18-24 tahun 

2. 25-34 tahun 

3. 35-44 tahun 

4. 45-55 tahun 

5. >55 tahun 

2.  Masa Kerja Lama kerja 

responden bekerja 

menjadi operator 

SPBU sampai 

dengan penelitian 

dilakukan 

Wawancara 

dengan 

kuesioner 

1. 0-1 tahun 

2. >1-5 tahun 

3. >5-10 tahun 

4. >10 tahun 

 

3. Kebiasaan 

Merokok 

Perilaku responden 

membakar dan 

menghisap asap 

rokok dinyatakan 

dengan jumlah 

batang rokok per 

hari 

Wawancara 

dengan 

kuesioner 

1. Ya, bila merokok 

2. Tidak, bila tidak 

merokok 

    1. Merokok <10 

batang per hari : Perokok 

ringan  

2. Merokok 10-20 

batang per hari : Perokok 

sedang 

3. Merokok >20 

batang sehari : Perokok 

Berat 
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N

No. 

Variabel yang 

diteliti 

Definisi 

Operasional 

 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Kategori Penilaian 

4. Penggunaan 

APD 

Kegiatan 

menggunakan Alat 

Pelindung Diri 

untuk keselamatan 

diri sendiri dan 

orang lain di 

sekitarnya 

 

Wawancara 

dengan 

Kuesioner 

1. Menggunakan APD 

sesuai SOP 

2. Tidak menggunakan 

APD 

5. Sel darah 

 

a. Eritrosit 

 

 

Jumlah eritrosit 

dengan satuan juta 

sel/mm3 

 

 

 

Dilakukan oleh 

analis 

laboratorium 

selanjutnya 

dilakukan tes 

laboratorium 

menggunakan 

alat Auto 

Analyzer 

 

 

1. Kadar eritrosit normal 

pada wanita 4,0-5,2 juta 

sel/mm3, pada pria 4,5-5,9 

juta sel/mm3 

2. Kadar eritrosit tidak 

normal pada wanita >5,2 

dan <4,0, pada pria >5,9 

atau <4,5 

 

 b. Hemoglobin Jumlah Hb dalam 

darah dengan 

satuan g/100 ml 

Dilakukan oleh 

analis 

laboratorium 

selanjutnya 

dilakukan tes 

laboratorium 

menggunakan 

alat Auto 

Analyzer 

1. Kadar Hb normal pada 

wanita 12,0-16,0 g/100 ml, 

pada pria 13,5-17,5 g/100 

ml 

 

2. Kadar Hb tidak normal 

pada wanita >16,0 atau 

<12,0, pada pria >17,5 atau 

<13,5. 

 c. Trombosit Jumlah keeping 

darah dengan 

satuan sel/mm3 

Dilakukan oleh 

analis 

laboratorium 

selanjutnya 

dilakukan tes 

laboratorium 

menggunakan 

alat Auto 

Analyzer 

1. Kadar trombosit normal 

150.000-400.000 sel/mm3 

2. Kadar trombosit tidak 

normal >400.000 atau 

<150.000 

6. Tipe leukosit 

 

a.  Neutrofil 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Eosinofil 

 

 

 

Sel pertahanan 

pertama saat terjadi 

invasi bakteri 

 

 

 

 

 

 

Sel  penanda yang 

dikaitkan dengan 

alergi. 

 

 

Dilakukan oleh 

analis 

laboratorium 

selanjutnya 

dilakukan tes 

laboratorium 

menggunakan 

alat Auto 

Analyzer 

 

 

 

 

1. Kadar neutrofil normal 

60-70% dari jumlah leukosit 

2. Kadar neutrofil tidak 

normal >70% atau <60% 

dari jumlah leukosit 

 

 

 

1. Kadar eosinofil normal 1-

3% dari jumlah leukosit 

2. Kadar eosinofil tidak 

normal >3% atau <1% 
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No. Variabel yang 

diteliti 

Definisi 

Operasional 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Kategori Penilaian 

 c. Basofil 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Limfosit 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Monosit 

Sel yang paling 

sedikit dijumpai 

dalam leukosit 

 

 

 

 

 

Sel pertahanan 

imun terhadap 

sasaran yang telah 

terprogram 

 

 

 

 

 

Sel yang dapat 

melakukan 

kegiatan fagositosis 

 

Dilakukan oleh 

analis 

laboratorium 

selanjutnya 

dilakukan tes 

laboratorium 

menggunakan 

alat Auto 

Analyzer 

Dilakukan oleh 

analis 

laboratorium 

selanjutnya 

dilakukan tes 

laboratorium 

menggunakan 

alat Auto 

Analyzer 

Dilakukan oleh 

analis 

laboratorium 

selanjutnya 

dilakukan tes 

laboratorium 

menggunakan 

alat Auto 

Analyzer 

1. Kadar basofil normal 0-

1% dari jumlah leukosit 

2. Kadar basofil tidak 

normal >1% 

 

 

 

 

1. Kadar limfosit normal 

25-40% dari jumlah leukosit 

2. Kadar limfosit tidak 

normal >40% atau <25% 

 

 

 

 

1. Kadar monosit normal 3-

8% dari jumlah leukosit 

2. Kadar monosit tidak 

normal >8% atau <3% 

 

 

3.5 Sumber Data 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data langsung yang didapat dari sumber pertama dalam 

hal ini adalah individu atau perseorangan (Sugiyono, 2014). Data primer dalam 

penelitian ini didapatkan dari wawancara langsung pada operator SPBU di 

Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Data primer yang diambil 

meliputi usia, masa kerja, penggunaan APD, dan kebiasaan merokok. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data langsung yang didapat dari sumber kedua 

(Bungin, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan 

dengan jumlah pekerja dan jumlah liter minyak yang terjual dalam satu bulan 

terakhir di SPBU Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten Situbondo. 
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3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah tehnik pengumpulan data tidak hanya dari wawancara 

atau kuesioner dengan responden namun juga obyek-obyek penelitian yang lain 

(Sugiyono, 2012 : 145). Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan 

terhadap tempat penelitian, operator SPBU saat melakukan pekerjaan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode untuk pengumpulan data dengan cara 

bertanya secara langsung kepada responden atau bercakap-cakap berhadapan 

muka secara langsung (Notoadmojo, 2012). Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan untuk pengambilan data usia, masa kerja dan kebiasaan merokok. 

c. Pengukuran Profil Darah  

Pengukuran dilakukan untuk mengukur profil darah pekerja SPBU. 

Pengambilan sampel dilakukan oleh perawat/ tenaga medis dibantu dengan analis 

labpratorium. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data berupa 

catatan penting, transkrip, buku, media cetak, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya (Arikunto, 2010). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

pengambilan gambar saat melakukan observasi dan wawancara. 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan peneliti 

untuk menulis dan memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian 

(Notoadmojo, 2012). Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberi 

pertanyaan secara tertulis untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 2014). 
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Kuesioner dalam penelitian ini berisi identitas diri, usia, masa kerja, penggunaan 

APD, dan kebiasaan merokok responden. 

b. Alat Ukur Profil Darah  

Pengampilan sampel darah dilakukan oleh perawat dibantu dengan analis 

laboratorium dengan alat yang sudah terstandar. 

 

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dibutuhkan untuk memudahkan peneliti 

melakukan analisis data. Beberapa langkah teknik pengolahan data yang 

dilakukan oleh peneliti adalah : 

a. Editing 

Proses editing adalah melakukan pemeriksaan atau mengoreksi daftar 

pertanyaan atau kuesioner yang telah diserahkan oleh responden. Pemeriksaan 

yang dilakukan meliputi pemeriksaan kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, 

dan relevansi jawaban. Tujuan dari proses editing adalah meminimalisir kesalahan 

dalam kuesioner (Saryono, 2011). 

b. Coding 

Coding atau pemberian kode adalah kegiatan mengklasifikasikan hasil 

observasi. Bentuk klasifikasi atau pengkodean ini adalah memberi tanda dengan 

angka pada masing-masing jawaban (Saryono, 2011). 

c. Entry 

Data yang telah terkumpul  dan sudah diberi kode dimasukkan dalam 

software computer untuk dilakukan pengolahan. 

d. Cleaning 

Cleaning adalah proses pembersihan data. Data yang sudah diperiksa, 

diberi kode, dan dimasukkan dalam software komputer dilakukan pemeriksaan 

kembali, tujuan dari pemeriksaan kembali ini adalah untuk meminimalisir 
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kesalahan kode, kekuranglengkapan, kesalahan dalam input, selanjutnya 

dilakukan pembetulan. Proses ini disebut cleaning. 

3.7.2 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis univariat. Analisis 

univariat berujuan untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel yang 

diteliti. Gambar yang ditampilkan dalam analisis univariat biasanya tabel 

distribusi frekuensi, grafik, dan mean (Notoadmojo, 2012). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah usia, masa kerja, kebiasaan merokok dan 

penggunaan APD. 
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3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam laporan ini, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Gambaran operator SPBU di Kecamatan Panji dan Situbondo sebesar 

45,8% operator berusia 18-24 tahun, sebesar 58,3% operator memiliki masa kerja 

antara 5-10 tahun, sebesar 70,8% operator memiliki kebiasaan merokok dan 100% 

operator tidak menggunakan APD untuk melindungi diri dari paparan senyawa 

benzena. 

2. Hasil uji profil darah oleh Puskesmas Situbondo, Kecamatan Situbondo 

menunjukkan bahwa sebesar 58,3% operator memiliki kadar Hb eritrosit tidak 

normal.  

3. Hasil uji tipe leukosit oleh Puskesmas Situbondo, Kecamatan Situbondo 

menunjukkan bahwa sebesar 66,7% operator memiliki kadar eosinofil tidak 

normal dan sebesar 70,9% operator memiliki kadar neutrofil tidak normal. 

4. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa operator dengan kelompok usia 

18-24 tahun sebesar 72,7% operator memiliki kadar Hb dan eritrosit tidak normal. 

Operator dengan masa kerja <10 tahun sebesar 66,7% memiliki kadar Hb tidak 

normal, operator dengan masa kerja >1-5 tahun sebesar 71,4% memiliki kadar 

eritrosit tidak normal. Operator dengan kebiasaan merokok sebesar 76,5% 

memiliki kadar Hb dan eritrosit tidak normal. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Instansi Pemerintah 

Pemantauan kadar senyawa benzena di udara ambien pada SPBU oleh 

UPT K3 Surabaya, pemeriksaan kesehatan berkala pada SPBU dan 

penyelenggaraan bimbingan di bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan wilayah 

Kabupaten Situbondo. 
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5.2.2 Bagi Pengelola SPBU  

1.  Membuat ruang terbuka hijau atau taman yang berisi tanaman hias yang 

dapat menyerap senyawa benzena, contohnya : Gerbera Jamesonii, 

Chrysanthemum Morifolium, Hedera Helix, Sansevieria Laurentii, Dracaena 

Deremensis, Spathiphyllum, Aglaonema, Dracaena Marginata, Chamaedorea 

Seifritzii, Janet Craig untuk ditempatkan di wilayah SPBU agar senyawa benzena 

dapat diserap tanaman hias untuk mengurangi paparan. 

2. Untuk mengurangi paparan senyawa benzena, operator disarankan 

melindungi diri dari paparan senyawa benzena dengan memakai masker canister 

respirator yang dapat mencegah terhirupnya senyawa benzena. Operator juga 

disarankan menggunakan sarung tangan dan safety shoes untuk menghindari 

kontak langsung tumpahan BBM saat mengisi BBM pada kendaraan bermotor 

ataupun pada saat pengisian BBM ke dalam tangki pendam. 

3. Agar tetap menghormati konsumen, meskipun operator menggunakan 

APD berupa masker, program 3S (senyum, salam, sapa) dapat diganti dengan 

hormat (menundukkan badan), salam, sapa. 

4. Memberikan makanan tambahan bagi operator yang terpapar benzene. 

Makanan tambahan dapat berupa makanan yang kaya akan antioksidan contohnya 

buah, sayur dan susu dan zat besi untuk meningkatkan kadar Hb agar tidak terjadi 

kelelahan kerja yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja. 

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yaitu penelitian tentang kadar fenol 

urin pada operator untuk mendapatkan data yang lebih variatif sehingga diperoleh 

gambaran efek paparan benzena pada operator. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutang tentang keluhan operator SPBU 

setelah bekerja lebih dari 1 tahun untuk mengetahui efek paparan kronis senyawa 

benzena.
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN A. Gambaran Umum di SPBU Mimbaan dan Karang Asem 

 

SPBU Karang Asem Kecamatan Situbondo dan SPBU Mimbaan 

Kecamatan Panji yang terletak di Kabupaten Situbondo adalah SPBU Pasti Pas. 

SPBU Pasti Pas sudah tersertifikasi dan mambu memberikan pelayanan terbaik 

dengan standar kelas dunia. SPBU Karang Asem dan SPBU Mimbaan adalah 

SPBU DODO (Dealer Operation Dealer Owner) yaitu SPBU dengan kepemilikan 

swasta atau perorangan. Pengelolaan SPBU DODO dikelola oleh perorangan atau 

badan usaha. SPBU Karang Asem didirikan pada tahun 1983, sedangkan SPBU 

Mimbaan didirikan pada tahun 2008. 

Luas wilayah SPBU Mimbaan adalah 1840m
2
 sedangkan luas wilayah 

SPBU Karang Asem adalah 2750m
2
. Pada kedua SPBU tersebut terdapat fasilitas 

toilet masing-masing 4 buah dan 2 buah, musholla, office, sumur penyimpanan 

BBM (tanki pendam), filling point, namun tidak terdapat ruang terbuka hijau atau 

taman untuk tanaman hias. Ruang terbuka hijau atau taman memiliki manfaat 

untuk menyerap gas emisi yang dihasilkan dari pembakaran alat 

transportasi/kendaraan konsumen pada saat mengantri untuk membeli BBM.  

Jumlah operator di SPBU Karang Asem adalah sebanyak 16 orang, 

sedangkan jumlah operator di SPBU Mimbaan sebanyak 18 orang. Semua 

operator di SPBU Karang Asem dan SPBU Mimbaan berjenis kelamin laki-laki. 

Pendidikan minimal operator SPBU Karang Asem dan SPBU Mimbaan adalah 

Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Karyawan baru yang akan menjadi 

operator BBM di kedua SPBU tersebut wajib mengikuti pelatihan selama dua 

hari. Operator memakai baju seragam yang telah disediakan pihak manajemen PT. 

Pertamina (Persero). Fasilitas baju seragam, sepatu dan topi diberikan oleh pihak 

manajemen PT. Pertamina (Persero) untuk karyawan satu tahun sekali. Seluruh 

operator di kedua SPBU tersebut telah diikutsertakan dalam kegiatan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh pemilik SPBU. 

Seluruh operator tidak pernah mendapat tambahan makanan untuk mengurangi 

efek paparan senyawa benzena di dalam tubuh pekerja. 
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SPBU Karang Asem dan SPBU Mimbaan adalah SPBU Pasti Pas. SPBU 

Pasti Pas wajib menerapkan 3S (senyum, salam, sapa). Kadar benzena yang ada di 

udara ambien berasal dari penguapan BBM dan hasil pembakaran emisi 

kendaraan bermotor yang mengantri untuk membeli maupun yang melewati jalan 

raya. Operator yang menghirup senyawa benzena baik dari penguapan BBM 

maupun hasil pembakaran emisi kendaraan bermotor menyebabkan 

terakumulasinya senyawa benzena dalam tubuh operator.  

Data penjualan BBM menujukkan peningkatan setiap tahunnya, apalagi 

terdapat jenis BBM baru yakni Pertalite yang dijual pada akhir tahun 2015 

semakin menambah sumber paparan senyawa benzena ke tubuh pekerja. Berikut 

adalah data penjualan BBM di SPBU Karang Asem pada September 2015 dan 

Desember 2016 

Tabel Data Penjualan BBM SPBU Mimbaan dan Karang Asem bulan September 

2015 

SPBU Jenis BBM 

Premium 

(Liter) 

Solar (Liter) Pertalite 

(Liter) 

Pertamax 

(Liter) 

Dexlite 

(Liter) 

Mimbaan 530.768 330.890 280.766 66.877 14.433 

Karang 

Asem 

310.870 200.640 323.755 158.870 10.143 

  

Tabel Data Penjualan BBM SPBU Mimbaan dan Karang Asem bulan Desember 

2016 

SPBU Jenis BBM 

Premium 

(Liter) 

Solar (Liter) Pertalite 

(Liter) 

Pertamax 

(Liter) 

Dexlite 

(Liter) 

Mimbaan 129.399 186.009 427.361 148.105 16.734 

Karang 

Asem 

404.279 194.866 797.410 46.741 14.129 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


89 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti Luas 

wilayah SPBU Mimbaan adalah 1840m
2
 sedangkan luas wilayah SPBU Karang 

Asem adalah 2750m
2
. Pada kedua SPBU tersebut terdapat fasilitas toilet masing-

masing 4 buah dan 2 buah, musholla, office, sumur penyimpanan BBM (tanki 

pendam), filling point, namun tidak terdapat ruang terbuka hijau atau taman untuk 

tanaman hias. 

Menurut UU No 7/1964 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta 

Penerangan pasal (6) adalah jumlah kakus/toilet yang harus disediakan oleh 

pengusaha (pihak manajemen) untuk tenaga kerja berjumlah 16-30 orang adalah 2 

kakus/toilet. Toilet yang ada di SPBU Mimbaan sesuai dengan jumlah pekerja 

yakni 18 orang adalah 2 toilet. Jumlah toilet untuk SPBU Karang Asem sesuai 

dengan jumlah pekerja yakni 17 orang di SPBU Karang Asem adalah 2 toilet. 

Jumlah toilet di kedua SPBU tersebut telah memenuhi peraturan yang berlaku. 

Operator dan karyawan di kedua SPBU mendapatkan seragam, topi dan 

sepatu dari pihak manajemen setiap satu tahun sekali. Seragam dan atribut didapat 

dengan cara potong gaji. Pihak manajemen tidak menyediakan APD untuk 

melindungi pekerja dari paparan senyawa benzena. APD yang dibutuhkan adalah 

masker canister respirator. Mahawati (2006:3) dalam penelitiannya menyebutkan 

masker yang dibutuhkan operator SPBU adalah masker yang memiliki filter untuk 

menyaring partikel gas toksik senyawa benzena. Untuk mencegah paparan 

senyawa benzena melalui jalur pernapasan, sarung tangan berbahan lateks untuk 

mencegah paparan senyawa benzena melalui jalur absorbsi, dan sepatu untuk 

mencegah operator terkena BBM yang tercecer. Menurut Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 08/MEN/VII/2010 Tentang Alat 

Pelindung Diri pasal (2) pengusaha/pengurus wajib menyediakan APD secara 

cuma-cuma, namun pihak manajemen (pengurus) tidak menyediakan, justru pihak 

manajemen memotong gaji untuk menyediakan seragam, topi dan sepatu. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di kedua 

SPBU tersebut tidak terdapat ruang terbuka hijau atau taman untuk menanam 

pohon yang bisa menyerap emisi gas dari pembakaran kendaraan yang antri saat 

membeli BBM. Salah satu sumber paparan benzena di tempat kerja adalah dari 
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penguapan BBM di SPBU dan hasil pembakaran kendaraan bermotor. Penelitian 

yang dilakukan oleh NASA (1989:30) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

tanaman hias yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi paparan senyawa 

benzena. Tanaman hias tersebut antara lain; Gerbera Jamesonii, Chrysanthemum 

Morifolium, Hedera Helix, Sansevieria Laurentii, Dracaena Deremensis, 

Spathiphyllum, Aglaonema, Dracaena Marginata, Chamaedorea Seifritzii, Janet 

Craig. Semua tanaman tersebut dapat ditemukan di Indonesia. Tanaman tersebut 

mampu menyerap benzena sekitar 5% sampai dengan 68% di sekitar tanaman. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak manajemen SPBU, 

operator tidak pernah diberikan makanan tambahan untuk mengurangi efek 

paparan senyawa benzene dalam tubuh. Benzene merupakan salah satu sumber 

radikal bebas di lingkungan sehingga tubuh membutuhkan antioksidan untuk 

mengurangi dan menghancurkan paparan radikal bebas di tubuh. Radikal bebas 

dapat merusak keseimbangan zat antioksidan dalam tubuh manusia. Antioksidan 

bekerja dengan cara memperbaiki DNA dan protein yang teroksidasi serta 

menghancurkan lemak yang teroksidasi. Beberapa antioksidan yang disarankan 

untuk dikonsumsi adalah makanan yang mengandung Vitamin E, C, Beta 

Karoten, Selenium dan Zinc. Vitamin E alami dapat ditemukan di gandum, 

minyak sayur, sayuran berdaun hijau, kuning telur, kacang. Vitamin C dapat 

ditemukan di buah jeruk, tomat, melon, jambu biji, strawberry. Beta karoten 

banyak dijumpai pada wortel, belewah, daun singkong, daun bayam. 

Berdasarkan data penjualan BBM bulan September 2015 dan Desember 

2016 terdapat selisih jumlah penjualan BBM, diketahui selisih jumlah penjualan 

BBM di SPBU Karang Asem seluruhnya mengalami peningkatan, sedangkan 

pada SPBU Mimbaan terdapat penurunan jumlah penjualan pada BBM jenis 

Premium dan Solar namun mengalami peningkatan yang sangat tajam pada BBM 

jenis Pertalite. Peneliti tidak melakukan pengukuran senyawa benzena di udara 

ambien karena jumlah BBM yang dijual dari tahun 2015 sampai tahun 2016 

semakin meningkat. Diasumsikan apabila dosis paparan semakin meningkat, 

maka paparan yang diterima pekerja juga semakin meningkat. 
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LAMPIRAN B. Informed Consent Pengambilan Darah dan Kuesioner 

 

Judul : Profil Darah Operator SPBU yang Terpapar Benzena 

(Studi Di SPBU Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten Situbondo) 

Informed Consent Pengambilan Sampel Darah 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    :  

Nomor Responden : 

Bersedia menjalani pengambilan darah untuk dilakukan pemeriksaan kadar 

trombosit, leukosit, dan eritrosit dalam darah untuk dijadikan subyek penelitian 

yang berjudul “Profil Darah Operator SPBU yang Terpapar Benzena (Studi 

Di SPBU Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten Situbondo)”. 

Risiko yang mungkin timbul adalah saat pengambilan darah akan sedikit 

terasa nyeri. Risiko yang lain adalah terjadi infeksi, penyakit menular, 

pendarahan, penggumpalan darah, kami akan berusaha semaksimal mungkin 

untuk meniadakan risiko tersebut dengan cara menggunakan alat suntik yang 

steril dan baru, tindakan antiseptic yang baik, pemberian obat untuk mengatasi 

penggumpalan darah, serta pengambilan darah dilakukan oleh tenaga medis yang 

berpengalaman yaitu petugas kesehatan dari Laboratorium yang ditunjuk. 

Saya telah diberikan penjelasan tentang hal tersebut dan saya telah 

diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti 

dan telah mendapatkan jawaban yang jelas dan benar. 

Dengan ini saya menyatakan sukarela untuk memberikan darah saya 

sebagai subyek dalam penelitian ini. 

Jember, Desember 2016 

Responden 

 

 

(………………………..) 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 

TINGGI 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 322995 

Fax. (0331) 322995 Jember (68121) 
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Judul : Profil Darah Operator SPBU yang Terpapar Benzena 

(Studi Di SPBU Kecamatan Panji dan Situbondo, Kabupaten Situbondo) 

 

Nama   :  

Tanggal Wawancara  :  

Nomor Responden :  

 

PETUNJUK PENGISIAN 

a. Penulis memohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara untuk 

menjawab seluruh pertanyaan yang ada. 

b. Penulis memohon pada Saudara untuk menjawab pertanyaan dengan sejujur-

jujurnya. 

 

Faktor Individu 

1. Tanggal lahir / umur  :                                    /            tahun 

2. Kebiasaan merokok  :    Merokok 

  Tidak Merokok 

3. Jumlah Rokok  :                                           batang / hari 

4. Masa Kerja  :                 tahun 

5. Penggunaan APD :  Masker 

 

Sarung Tangan 

 

Safety Shoes 

 

Hasil Pengukuran 

1. Profil Darah    :  

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 

TINGGI 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 322995 

Fax. (0331) 322995 Jember (68121) 
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Lampiran C. Hasil Pengukuran Profil Darah Operator 
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Lampiran D. Surat Penelitian 
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Lampiran E. Surat Permohonan Ijin Peminjaman Alat dan Bantuan Tenaga 

SDM 
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Lampiran F. Hasil Dokumentasi 

 

 

 

 

Gambar 1. Peneliti melakukan 

pengamatan di SPBU Mimbaan 

Gambar 2. Salah satu tempat 

penelitian peneliti di SPBU Karang 

Asem 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tenaga Kesehatan 

melakukan pengambilan sampel darah 

operator SPBU Mimbaan 

Gambar 4. Peneliti melakukan 

wawancara pada pihak manajemen 

SPBU Karang Asem 
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Lampiran G. Hasil Analisis Data 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18-24 tahun 11 45.8 45.8 45.8 

25-34 tahun 9 37.5 37.5 83.3 

35-44 tahun 3 12.5 12.5 95.8 

45-55 tahun 1 4.2 4.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Masa Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

>=1-5 tahun 14 58.3 58.3 58.3 

>=5-10 tahun 7 29.2 29.2 87.5 

>10 tahun 3 12.5 12.5 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Kebiasaan Merokok 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 17 70.8 70.8 70.8 

Tidak 7 29.2 29.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Hemoglobin 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

13,5-17,5 g/100 ml 10 41.7 41.7 41.7 

>17,5 atau <13,5 g/100 ml 14 58.3 58.3 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Trombosit 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

150.000-400.000 sel/mm3 21 87.5 87.5 87.5 

>400.000  atau >150.000 

sel/mm3 

3 12.5 12.5 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Eritrosit 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

4,5-5,9 juta sel/mm3 10 41.7 41.7 41.7 

>5,9 atau <4,5 juta sel/mm3 14 58.3 58.3 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Leukosit 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

4.000-11.000 sel/mm3 22 91.7 91.7 91.7 

>11.000 atau <4.000 

sel/mm3 

2 8.3 8.3 100.0 

Total 24 100.0 100.0  
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Usia * Hemoglobin Crosstabulation 

 Hemoglobin Total 

Normal  Tidak normal 

Usia 

18-24 tahun 
Count 3 8 11 

% within Usia 27.3% 72.7% 100.0% 

25-34 tahun 
Count 5 4 9 

% within Usia 55.6% 44.4% 100.0% 

35-44 tahun 
Count 1 2 3 

% within Usia 33.3% 66.7% 100.0% 

45-55 tahun 
Count 1 0 1 

% within Usia 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 10 14 24 

% within Usia 41.7% 58.3% 100.0% 

Usia * Trombosit Crosstabulation 

 Trombosit Total 

Normal Tidak Normal 

Usia 

18-24 tahun 
Count 8 3 11 

% within Usia 72.7% 27.3% 100.0% 

25-34 tahun 
Count 9 0 9 

% within Usia 100.0% 0.0% 100.0% 

35-44 tahun 
Count 3 0 3 

% within Usia 100.0% 0.0% 100.0% 

45-55 tahun 
Count 1 0 1 

% within Usia 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 21 3 24 

% within Usia 87.5% 12.5% 100.0% 

Usia * Eritrosit Crosstabulation 

 Eritrosit Total 

Normal Tidak normal 

Usia 

18-24 tahun 
Count 3 8 11 

% within Usia 27.3% 72.7% 100.0% 

25-34 tahun 
Count 4 5 9 

% within Usia 44.4% 55.6% 100.0% 

35-44 tahun 
Count 2 1 3 

% within Usia 66.7% 33.3% 100.0% 

45-55 tahun 
Count 1 0 1 

% within Usia 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 10 14 24 

% within Usia 41.7% 58.3% 100.0% 

Usia * Leukosit Crosstabulation 

 Leukosit Total 

Normal Tidak normal 

Usia 

18-24 tahun 
Count 10 1 11 

% within Usia 90.9% 9.1% 100.0% 

25-34 tahun 
Count 8 1 9 

% within Usia 88.9% 11.1% 100.0% 

35-44 tahun 
Count 3 0 3 

% within Usia 100.0% 0.0% 100.0% 

45-55 tahun 
Count 1 0 1 

% within Usia 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 22 2 24 

% within Usia 91.7% 8.3% 100.0% 
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Masa Kerja * Hemoglobin Crosstabulation 

 Hemoglobin Total 

Normal Tidak normal 

Masa 

Kerja 

>=1-5 tahun 
Count 6 8 14 

% within Masa Kerja 42.9% 57.1% 100.0% 

>=5-10 

tahun 

Count 3 4 7 

% within Masa Kerja 42.9% 57.1% 100.0% 

>10 tahun 
Count 1 2 3 

% within Masa Kerja 33.3% 66.7% 100.0% 

Total 
Count 10 14 24 

% within Masa Kerja 41.7% 58.3% 100.0% 

Masa Kerja * Trombosit Crosstabulation 

 Trombosit Total 

Normal Tidak normal 

Masa 

Kerja 

>=1-5 tahun 
Count 11 3 14 

% within Masa Kerja 78.6% 21.4% 100.0% 

>=5-10 

tahun 

Count 7 0 7 

% within Masa Kerja 100.0% 0.0% 100.0% 

>10 tahun 
Count 3 0 3 

% within Masa Kerja 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 21 3 24 

% within Masa Kerja 87.5% 12.5% 100.0% 

Masa Kerja * Eritrosit Crosstabulation 

 Eritrosit Total 

Normal Tidak normal 

Masa 

Kerja 

>=1-5 tahun 
Count 4 10 14 

% within Masa Kerja 28.6% 71.4% 100.0% 

>=5-10 

tahun 

Count 4 3 7 

% within Masa Kerja 57.1% 42.9% 100.0% 

>10 tahun 
Count 2 1 3 

% within Masa Kerja 66.7% 33.3% 100.0% 

Total 
Count 10 14 24 

% within Masa Kerja 41.7% 58.3% 100.0% 

Masa Kerja * Leukosit Crosstabulation 

 Leukosit Total 

Normal Tidak normal 

Masa 

Kerja 

>1-5 tahun 
Count 13 1 14 

% within Masa Kerja 92.9% 7.1% 100.0% 

>5-10 tahun 
Count 6 1 7 

% within Masa Kerja 85.7% 14.3% 100.0% 

>10 tahun 
Count 3 0 3 

% within Masa Kerja 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 22 2 24 

% within Masa Kerja 91.7% 8.3% 100.0% 

 

Kebiasaan Merokok * Hemoglobin Crosstabulation 

 Hemoglobin Total 

Normal Tidak normal 

Kebiasaan 

Merokok 

Ya 

Count 4 13 17 

% within Kebiasaan 

Merokok 

23.5% 76.5% 100.0% 

Tidak Count 6 1 7 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


100 

 

 

% within Kebiasaan 

Merokok 

85.7% 14.3% 100.0% 

Total 

Count 10 14 24 

% within Kebiasaan 

Merokok 

41.7% 58.3% 100.0% 

Kebiasaan Merokok * Trombosit Crosstabulation 

 Trombosit Total 

Normal Tidak normal 

Kebiasaan 

Merokok 

Ya 

Count 14 3 17 

% within Kebiasaan 

Merokok 

82.4% 17.6% 100.0% 

Tidak 

Count 7 0 7 

% within Kebiasaan 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Count 21 3 24 

% within Kebiasaan 

Merokok 

87.5% 12.5% 100.0% 

Kebiasaan Merokok * Eritrosit Crosstabulation 

 Eritrosit Total 

Normal Tidak normal 

Kebiasaan 

Merokok 

Ya 

Count 4 13 17 

% within Kebiasaan 

Merokok 

23.5% 76.5% 100.0% 

Tidak 

Count 6 1 7 

% within Kebiasaan 

Merokok 

85.7% 14.3% 100.0% 

Total 

Count 10 14 24 

% within Kebiasaan 

Merokok 

41.7% 58.3% 100.0% 

Kebiasaan Merokok * Leukosit Crosstabulation 

 Leukosit Total 

Normal Tidak normal 

Kebiasaan 

Merokok 

Ya 

Count 15 2 17 

% within Kebiasaan 

Merokok 

88.2% 11.8% 100.0% 

Tidak 

Count 7 0 7 

% within Kebiasaan 

Merokok 

100.0% 0.0% 100.0% 

Total 

Count 22 2 24 

% within Kebiasaan 

Merokok 

91.7% 8.3% 100.0% 
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