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ABSTRAK

Bensin merupakan bahan bakar mudah menguap yang mengandung
komponen berbahaya yaitu benzena. Benzena merupakan senyawa aromatik
sederhana memiliki rumus molekul C6H6, sifatnya yang mudah menguap
mengakibatkan manusia yang hidup dan tinggal di dekat benzena mudah sekali
terpapar. Senyawa genotoksik merupakan senyawa berbahaya karena dapat
menyebabkan kelainan DNA seperti mikronukleus. Mikronukleus adalah suatu
massa dengan struktur seperti nukleus namun berukuran lebih kecil yang berada
didalam sitoplasma. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian dengan tujuan
untuk mengetahui hubungan masa kerja petugas pengisi bahan bakar dengan
pembentukan mikronukleus pada mukosa rongga mulut. Penelitian ini
menggunakan metode survey analitik dan pendekatan cross sectional. Responden
yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 30 sampel dengan
kategori lama kerja yaitu <1th, 1-3 th, > 3th. Selain lama bekerja usia
menjadi acuan peneliti untuk mengetahui pembentukan mikronukleus. Hasil
penelitian menunjukan bahwa petugas SPBU yang bekerja lebih dari >3 th di
empat SPBU memiliki rerata mikronukleus sebesar 48 lebih tinggi dibandingkan
lama kerja petugas SPBU <1th yaitu sebesar 12,43. Uji korelasi person antara
masa kerja dengan pembentukan mikronukleus adalah berkorelasi positif hasil
nilai korelasi nya yaitu SPBU A 0,945, SPBU B 0,991, SPBU C 0,988 SPBU D
0,983 dengan nilai signifikansi di SPBU A,B,C adalah 0,000 (P<0,05) dan SPBU
D dengan nilai signifikansi 0,003 (P<0,05). Semakin lama masa kerja
petugas pengisi bahan bakar umum maka semakin tinggi jumlah
terbentuknya mikronukleus pada mukosa rongga mulut.
Kata kunci : Benzena, substansi genotoksik,mikronukleus, petugas pengisi
bahan bakar umum.
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MOTTO

َاّلل ُ ُِيبَ امْ ُم ْح ِس ِن ني
َيك ا ن َل الَّتَ ْلُ نك َِة نوأَ ْح ِس ُنوا ا ََن َ ن
َْ ُ اّلل نو نَل تُلْ ُقوا ِبأَيْ ِد
َِ َ َِنو َأنْ ِف ُقوا ِ َف نسبِيل
ِ
ِ
Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan jangan lah
kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan
tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai
orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah :195)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Skripsi ini mengambil judul tentang “Hubungan Masa Kerja Petugas Pengisi
Bahan Bakar Dengan Frekuensi Pembentukan Mikronukleus Pada Mukosa
Rongga Mulut. Untuk memahami maksud dan tujuan maka diperlukan penegasan
judul. Judul ini memiliki beberapa istilah antara lain :
1. Hubungan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu 1. Keadaan
berhubungan; 2. Sangkut paut; 3. Kontrak; 4. Ikatan pertalian(keluarga
persahabatan dan sebagainya).1
2. Masa Kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja dari pertama mulai
masuk hingga sekarang masih bekerja.2
3. Pembentukan Mikronukleus terjadi akibat adanya kerusakan kromosom
atau kesalahan fungsi benang spindel karena suatu proses genotoksisitas.3
4. Mukosa menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu lapisan jaringan
yang membatasi rongga saluran cerna dan saluran napas.4
5. Rongga mulut merupakan suatu ruangan yang di batasi oleh mukosa di
semua bagian kecuali gigi. 5
1

Kamus Besar Bahasa Indonesia [online]” <http:/kbbi.web.id/>. Diakses pukul 09.00. 12
September 2019.
2
Neil A Campbell, Biologi Edisi Ke Delapan Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2010).h.800.
3
Riska, Onny Setiani, and Nikie Astorina Yd, „Hungan Masa Kerja Terhadap Gangguan
Fungsi Paru Pada Petugas Penyapu Jalan Di Protokol 3, 4 Dan 6 Kota Semarang‟, Jurnal
Kesehatan Masyarakat, 3 (2015).h.12.
4
Kamus Besar Bahasa Indonesia [online]” <http:/kbbi.web.id/>. Diakses pukul
11.0019September 2019.
5
Riska, Setiani, and Yd.h.1.
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Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka yang di maksud penulis dalam
judul “Hubungan Masa Kerja Petugas Pengisi Bahan Bakar Dengan Pembentukan
Mikronukleus Pada Mukosa Rongga Mulut” adalah keterkaitan masa kerja untuk
mengetahui banyaknya mikronukleus yang terbentuk pada mukosa rongga mulut
petugas pengisi bahan bakar.
B. Alasan Memilih Judul
Beberapa alasan yang menjadi dasar memilih judul penelitian adalah sebagai
berikut :
1. Alasan Obyektif
a. Petugas stasiun pengisian bahan bakar umum tidak peduli terhadap
kesehatan terhadap rongga mulut petugas pengisi bahan bakar umum.
b. Petugas stasiun pengisisan bahan bakar umum kurang mengetahui
bahaya uap bensin.
2. Alasan Subyektif
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusun skripsi guna
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang
Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
b. Dari alasan yang penulis bahas bahwa penelitian ini ada relevansinya
dengan ilmu yang penulis pelajari dari Pendidikan Biologi.
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C. Latar Belakang
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah
penduduk terpadat di pulau Sumatera bagian Selatan. Tahun 2017 jumlah
penduduk di Ibukota Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung berjumlah
1.015.910 jiwa, mengalami peningkatan pada tahun 2018 berjumlah 1.033.800.6
Peningkatan jumlah penduduk di Bandar Lampung memicu meningkatnya volume
kendaraan. Website resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Lampung
menjelaskan jumlah kendaraan pada rentang tahun 1997 sampai 2014. Kendaraan
bermotor pada tahun 2014 meningkat 2,2% dibandingkan tahun 2013.7
Kendaraan bermotor meningkat maka jumlah pengisian bahan bakar pun
akan meningkat. Peningkatan tersebut akan berdampak positif bagi stasiun
pengisian bahan bakar umum yaitu pemasukan semakin meningkat dan dapat
memperkerjakan orang banyak. Peningkatan jumlah kendaraan juga memiliki
dampak negatif yaitu dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan
pekerja.8 Paparan substansi genotoksik yang dihadapi dalam kehidupan seharihari banyak sekali. Bensin dan emisi kendaraan merupakan salah satu substansi
genotoksik yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Bensin merupakan
bahan bakar mudah menguap yang mengandung komponen berbahaya yaitu
benzena.9 Benzena merupakan senyawa aromatik sederhana memiliki rumus
6

Badan Pusat Statistika Kota Bandar Lampung, <http:// bandarlampungkota.bps.go.id>
[accsessed 09 Septemer 2019].
7
Badan Pusat Statistik Lampung,„Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung‟,2018,2018
http://lampung .bps.go.id/linkTabelStatis > [ accssed 09 September 2019]
8
Stefanus Satria Adi Dharma, „Pengaruh Paparan Uap Bensin Terhadap Frekuensi
Pembentukan Mikronukleus Mukosa Bukal Pada Penjual Bensin Eceran‟, Jurnal Media Medika
Muda, 2012.h.893.
9
Pandega Gama Mahardika, „Pengaruh Paparan Emisi Terhadap Frekuensi Pembentukan
Mikronukleus Di Mukosa Rongga Mulut‟, 2012.h.1.
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molekul C6H6 memperlihatkan sifat tidak jenuh dengan adanya ikatan rangkap.
Benzena memiliki sifat non polar tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut
organik seperti dietil eter, karbon tetrklorida atau heksana dan sangat cepat
menguap di udara.10,11 Sifatnya yang mudah menguap mengakibatkan manusia
yang hidup dan tinggal di dekat benzena mudah sekali terpapar.
Berdasarkan data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tentang pasien
penderita kanker yang ada di provinsi Lampung pada tahun 2014 berjumlah 4.140
pasien, mengalami peningkatan pada tahun 2017 berjumlah 78.040 pasien.
Tingginya kasus kanker dan sekitar 40% dari kematian akibat kanker adalah
faktor risiko kanker akibat paparan seperti ultraviolet (UV), radiasi ion, formalin,
aflatoksin dan benzo(a)pyrene.12
Paparan benzena dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui tiga jalur
yaitu inhalasi, ingesti dan absorbsi kulit. Jalur paparan benzena utama ke dalam
tubuh adalah melalui inhalasi dalam bentuk uap lalu akan akan diabsorbsi melalui
paru-paru.13 Benzena diserap dengan cepat didistribusikan dengan cepat ke tubuh
dan terkumpul dalam jaringan lemak. Jika terakumulasi dalam waktu lama dapat
mengakibatkan kanker darah.14 Mekanismenya yaitu sebagian besar metabolit
benzena akan dibuang bersama urin dalam waktu 2 hari setelah paparan.
Metabolit benzena diproses dalam tubuh, meskipun begitu benzena mampu
10

Mursid Rahardjo Dewi Kartikasari, Nurjazuli, „Analisis Risiko Kesehatan Pajanan Benzen
Pada Pekerja Di Bagian Laboratorium Industri Pengolahan Minyak Bumi‟, Jurnal Kesehatan
Masyarakat Universitas Diponegoro, 4 (2016).h.8.
11
Dharma.h.6.
12
Profil Kesehatan Indonesia, „Profil Kesehatan Indonesia 2017‟, 2018.
13
Betty Susilowati, „Resiko Kesehatan Terhadap Pajanan Benzene Pada Pekerja Industri
Sepatu Kulit Di Pik Pulogadung Tahun 2011‟, 2011.h.11.
14
Muhammad Aditya and others, „Toksisitas Uap Bensin Pada Pekerja Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum ( SPBU ) Di Kota Palembang‟, 2019.h.6.
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merusak DNA dan akan semakin parah apabila paparan yang diterima banyak dan
lama.15 Benzena akan terakumulasi di dalam sumsum tulang belakang dan
jaringan lemak. Benzena tersebut akan menyebabkan sumsum tulang belakang
memproduksi lebih sedikit sel darah merah dan menyebabkan anemia akut.
Anemia akut tersebut merupakan indikasi awal terjadinya penyakit leukimia atau
kanker darah.
Benzena yang masuk dalam tubuh manusia dapat mempengaruhi repair
mechanism (mekanisme perbaiakan) dengan tiga tahap yaitu endonuklease,
eksonuklease, polymerase. Mekanisme perbaikan yang paling utama adalah
dengan mekanisme eksisi. Pada tahap awal adalah endonuklease dimana DNA
yang rusak akan dipotong kemudian disusul tahap berikutnya yaitu eksonuklease
atau penghilangan DNA rusak yang telah dipotong pada tahap endonuklease.
Setelah itu rantai DNA disusun kembali melalui proses polymerase yang
kemudian rantai-rantai tersebut disambungkan dengan proses ligase. Benzene
berperan cukup signifikan dalam menghambat proses perbaikan DNA sehingga
akan menimbulkan kerusakan DNA yang kemudian dapat diekspresikan dalam
bentuk mikronukleus.16
Pekerja di sekitar lingkungan yang mengandung paparan benzena
mempunyai risiko mengalami kerusakan DNA akibat sifat genotoksik zat tersebut.
Pekerja yang mendapat banyak paparan benzena adalah petugas pengisian bahan
bakar umum. Petugas ini merupakan kelompok pekerja yang berperan penting
dalam membantu pelayanan dan penyediaan kebutuhan bahan bakar untuk
15
16

Susilowati.h.2.
Aditya and others.h.8.
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transportasi masyarakat.17 Petugas pengisi bahan bakar yang tidak memenuhi
standar keamanan adalah penerima paparan benzena cukup banyak.18
Zat genotoksik menyebabkan perubahan DNA dapat dilihat dari sel mukosa
rongga mulut yaitu mikronukleus. Mikronukleus adalah

inti sel kedua yang

berukuran lebih kecil dari inti sel utama dalam satu sel. Pada sel eukariotik, inti
sel mengandung DNA yang dikemas dalam bentuk kromosom. Bentuk, ukuran
dan jumlah sama untuk satu spesies. Selama pembelahan sel, bahan genetik akan
direplikasikan dan kemudian dibagi sama rata antara dua sel baru yang
dihasilkan.19
Mikronukleus terbentuk karena adanya fragmetasi kromosom pada saat
proses pembelahan yaitu pada fase anafase. Mikronukleus terbentuk hanya pada
stratum basalis mukosa mulut, tetapi karena adanya migrasi sel dari stratum
basalis menuju lapisan yang lebih superfisial maka gambaran mikronukleus dapat
dijumpai pada epitel mukosa mulut yang terlepas. Sel yang mengandung
mikronukleus yang dibentuk dari sel punca stratum basalis dapat membelah diri
melalui proses mitosis sama seperti sel yang normal. Frekuensi pembentukan
mikronukleus akan semakin banyak pada mukosa mulut. Pembentukan
mikronukleus pada mukosa rongga mulut dapat dijadikan sebagai petunjuk resiko
terkena kanker mulut.20
17
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2013.h.2.
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Allah SWT berfirman pada surat Al- Baqarah ayat 195 pembinaan
perilaku hidup sehat yaitu :

َاّلل ُ ُِيبَ امْ ُم ْح ِس ِن ني
َيك ا ن َل الَّتَ ْلُ نك َِة نوأ َْح ِس ُنوا ا ََن َ ن
َُْ اّلل نو نَل تُلْ ُقوا ِبأَيْ ِد
َِ َ َِنو َأنْ ِف ُقوا ِ َف نسبِيل
ِ
ِ
Artinya :
“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan jangan lah kamu jatuhkan
(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat
baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
Ayat Al-Qur‟an tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memberikan
amanah kepada manusia agar meningkatkan derajat kesehatan yang optimal pada
diri. Allah SWT melarang manusia membiarkan dirinya binasa maka menjaga diri
pada waktu sehat lebih baik dari pada pengobatan pada waktu sakit. Oleh sebab
itu, dampak yang ditimbulkan dari uap benzena terhadap manusia dapat
mengakibatkan kerusakan DNA sehingga terbentuk mikronukleus.
Petugas SPBU pada umumnya bekerja tidak melengkapi diri dengan Alat
Pelindung Diri (APD) yang layak seperti masker sehingga cukup berbahaya bagi
kesehatan. Seseorang yang bekerja di tempat zat terpapar genotoksik dan
memiliki masa kerja yang lama maka dapat meningkatkan jumlah terbentuknya
mikronukleus sebagai indikator terjadinya mutasi gen terutama daerah yang
mudah terpapar yaitu mukosa rongga mulut. Berdasarkan latar belakang tersebut
maka perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan masa kerja petugas pengisi
bahan bakar dengan frekuensi pembentukan mikronukleus pada mukosa rongga
mulut.
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D. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat mengidentifikasi masalah
sebagai berikut :
1. Bensin merupakan bahan bakar mudah menguap yang mengandung
komponen berbahaya yaitu benzena.
2. Petugas Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU) yang paling sering
tepapar uap bensin.
3. Belum ada penelitian tentang hubungan masa kerja petugas pengisi bahan
bakar dengan frekuensi pembentukan mikronukleus pada mukosa rongga
mulut.
E. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalah dalam penelitian ini
yaitu sebagai berikut:
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah petugas stasiun
pengisisan bahan bakar umum yang telah memenuhi kriteria inklusi.
2. Penelitian ini berfokus pada pengambilan mukosa rongga mulut petugas
stasiun pengisian bahan bakar umum di SPBU 24.353.127, SPBU
24.351.74, SPBU 24.352.38 dan SPBU 24.351.77.
F. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah adakah
hubungan masa kerja petugas pengisi bahan bakar dengan frekuensi pembentukan
mikronukleus pada mukosa rongga mulut?

22

G. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan masa kerja petugas pengisi bahan bakar dengan frekuensi pembentukan
mikronukleus pada mukosa rongga mulut.
H. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi guru, sebagai bahan ajar tambahan untuk materi genetika.
2. Bagi SPBU yaitu dapat memberikan informasi kepada petugas mengenai
efek paparan uap bensin bagi kesehatan.
3. Bagi penelitian lainnya, dijadikan referensi dan pertimbangan untuk
mengembangkan lebih lanjut mengenai hubungan masa kerja petugas
pengisi bahan bakar dengan frekuensi pembentukan mikronukleus pada
mukosa rongga mulut.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Teori
1. Petugas Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum
Stasiun pengisi bahan bakar umum merupakan prasarana umum yang
disediakan oleh PT. Pertamina. Petugas stasiun pengisian bahan bakar umum
merupakan kelompok pekerja yang berperan penting dalam membantu pelayanan
dan penyediaan kebutuhan bahan bakar atau transportasi masyarakat.21,22 Namun
petugas ini juga memiliki risiko terpapar dengan bahan kimia berbahaya
khususnya dari bensin dan emisi gas kendaraan bermotor yang sedang menunggu
antrian pengisian bahan bakar ataupun kendaraan yang akan berangkat setelah
mengisi bensin. Posisi SPBU yang berada dekat jalan raya memudahkan petugas
terpapar polutan asap kendaraan yang melaju di jalan raya.23
2. Bensin
Bensin di butuhkan untuk menjalankan mesin termasuk kendaraan yang
sangat berperan bagi mobilitas manusia Bensin merupakan hasil pengolahan
minyak bumi yang terdiri dari campuran hidrokarbon, aditif dan zat campuran
lainnya. Komposisi bensin sangatlah bervariasi, tergantung dari minyak mentah
yang digunakan sebagai bahan baku, pengolah yang dilakukan di kilang minyak,
keseimbangan produk yang diinginkan dan spesifikasi produk. Komposisi
hidrokarbon bensin pada umumnya: 4-8% alkana: 2-5% alkena: 25-40% isoalkana
3-7% sikloalkana: 1-4% sikloalkena dan 20-50% sisanya aromatik (0,5-2,5%).
21
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Unsur aromatik pada bensin yang terbanyak adalah benzena, toluen, xylen,
etilbenzena, C3-benzena dan C4-benzena. Beberapa zat tersebut bersifat toksisk
tetapi hanya benzena yang bersifat karsinogenik.24
3. Macam-macam Bahan Bakar
a. Premium
Bahan bakar bensin adalah pemurnian dari naptha yang komposisinya
dapat digunakan sebagai bahan bakar. Naptha adalah semua jenis minyak ringan
yang memiliki sifat antara lain gasoline dan kerosin. Premium sangat mudah
menguap pada suhu 40ᵒC sebanyak 30-16% kepadatan sekitar 700-750 kg/m, sifat
mudah menguap mempunyai akibat setelah dikabut menjadi tetesan halus yang
akan disalurkan kedalam silinder oleh aliran udara.25
Premium terdiri dari campuran fluida sebagai berikut :
1) Straight run naptha minyak bumi yang mendidih sampai suhu 400ºF.
2) Reformed naptha diperoleh dengan cara pengolahan pernis.
3) Casing head gasoline diperoleh dari hasil distilisasi kering gas alam
natural.
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Dimas Triyadi, Nurjazuli Nurjazuli, and Hanan Lanang Dangiran, „Analisis Risiko
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Tabel 2.1
Spesifikasi Premium26
No
1.
2.
3.

Sifat
Angka Oktan Riset (RON)
Kandungan Pb gr/lt
Distilasi

Min
88

0,30

10% volume penguapan ᵒC
50% volume penguapan ºC

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Max

74
88

125

90% volume penguapan ᵒC

180

Titik didih akhir ºC
Residu ᵒC
Tekanan uap reid pada 37,8ºC psi
Getah purawa (mg/100ml)
Periode induksi (menit)
240
Kandungan belerang (5 massa)
Korosi bilah tembaga (3jam
/50ᵒC)
Uji
dokter
atau
belerang
mercapatan
Warna
Kuning

205
2,0
9,0
4
0,02
No. 1
0,00
2

b. Pertalite
Pertalite adalah bahan bakar minyak terbaru dari pertamina dengan
RON 90. Pertalite dihasilkan dengan penambahan zat adiktif dalam proses
pengolahannya dikilang minyak. 27

26
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.Ilham Hafizzullah, „BAB II‟, BAB II, 2016.h.15.
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Tabel 2.2
Spesifkasi Pertalite28
No
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sifat
Angka oktan riset RON
Kandungan Pb (gr/lt)
Distilasi
10% vol penguapan (ºC)
50% vol penguapan( ᵒC)
90% vol pengapan (ºC)
Titik didih akhir (ᵒC)
Residu ( ºC)
Sedimen (mg/l)
Unwashed gum (mg/100ml)
Washed gum (mg/100ml)
Tekanan uap (kPa)
Berat jenis (pada suhu 15ᵒC)
Korosi bilah tembaga (menit)
Sulfur mercaptan
Warna

Min
Max
90
Injeksi timbal tidak diijinkan
dilaporkan

88

45
715

74
152
180
215
2,0
1
70
5
69
770
Kelas 1
0,002

Hijau

Pertalite memiliki komposisi bahan adalah nafta yang memiliki RON 6570, agar RON-nya menjadi RON 90 maka dicampurkan HOMC (High Octane
Mogas Component).
a). Nafta adalah material yang memiliki titik didih antara gasolin dan
kerosin yang digunakan untuk pelarut dry cleaning (pencuci), pelarut karet, bahan
awal etilen dan bahan bakar jet dikenal sebagai JP-4
b). HOMC (High Octane Mogas Component), merupakan produk naptha
(komponen minyak bumi) yang memiliki struktur kimia bercabang dan ring
(lingkaran) berangka oktan tinggi (daya bakar lebih sempurna dan instant cepat),
oktan diatas 92, bahkan ada yang 95, sampai 98 lebih. Kebanyakan merupakan
hasil olahan lanjut Naptha berangka oktane tinggi atau hasil proses minyak berat
28

Ilham Hafizzullah.h.15.
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menjadi HOMC. Terbentuknya oktane number tinggi adalah hasil perengkahan
katalik ataupun sintesa cataliyc di reaktor kimia Unit kilang RCC/FCC/RFC atau
Plat Forming atau proses polimerasi katalitik lainnya.
Pertalite dan premium adalah bahan bakar yang strukturnya tidak rapat,
dimana molekulnya dapat bergerak bebas. Baik pertalite dan premium adalah
campuran berbagai hidrokarbon yang termasuk dalam kelompok senyawa :
parafin, naphtena, olefin dan aromatik. Kelompok senyawa ini berbeda berbeda
dari yang lain dalam kandungan hidrogennya. 29
Berdasarkan hasil uji GC-MS, diperoleh bahwa molekul penyusun pertalite
lebih banyak dari pada premium. Pertalite mengandung 38 komponen penyusun
sedangkan premium hanya 32 komponen. Enam komponen penyusun yang
dimiliki pertalite namun tidak ada dalam premium yaitu :

29
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3-Heptene,4-ethyl



Methyl-1,3,5-Cycloheptatriene



Tripropylene



Cylopentene, 1-Ethenyl-3-Methylene



Nonnane, 3-methyle



Benzene, 1,2,4-Trimethyl.30
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Tabel 2.3
Hasil Uji Komposisi Bahan Bakar Dengan GC-MS31
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kandungan Komponen Penyusun
Heptane, 2,6-dimethylHeptane, 2.5-dimethyl3- Heptene, 4-ethyl7-Methyl-1,3,5 Cycloheptatriene
Nonane, 4,5- dimethylOctane, 3-dimethyl-Methyl-1,3,5- Cycloheptatriene
Cyclohexane,1-ethyl-4-methly-,transNonane
Benzene, (1-methlylethyl)Benzene, propylCyclohexane,1,2,4-Tris (Methylene)
Benzene, 1,2,3- TrimethylBenzene,1,2,5-trymethylBenzene, 1-ethyl-3methylNonane. 2-methylCyclohexane,1,2,4-Tris (Methylene)
1H-INDENE,2,3 DIHYDROBenzene, 1,2-diethylBenzene, 1-methyl-3 propylBenzene, 1-methyl-2-propylBenzene, 2-ethyl-1,4-DimethylBenzene, 1-methyl-3-propylBenzene, 1-ethyl-2,3-dimethylBenzene,1-methyl-2-1
(methylethyl)26. 1H- INDENE, 2,3- DIHYDRO-1Methyl27. Benzene, 2-Ethyl-1,4-Dimethyl28. Benzene, 1,2,4,5-tetramethyl29. Benzene, 1-ethenyl-3ethyl30. Benzene, 1-ethenyl-4-ethyl31. Benzene,1,3-diethyl-5-methyl
32. Benzene,1-methyl-4-(1-methyethyl)33. Azulene
34. Naphatane, 2-methyl35. Tripropylene
36. Cyclopentene,1-Ethenyl-3-Methylene
37. Nonane, 3-methyl38. Benzene, 1,2,4-Trimethyl
Selisih

31
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Pertalite
0,24
0,72
0,20
26,42
1,70
1,04
8,31
0,22
0,54
0,60
2,19
7,77
3,90
4,63
2,94
0,32
11,68
0,99
0,68
1,89
1,31
2,19
0,49
1,69
1,38

Premium
0,26
0,76
0
21,09
1,74
1,13
0
0,25
0,56
0,55
2,11
7,73
4,02
4,45
2,82
0,27
11,70
0,97
0,63
1,73
1,19
2,13
0,37
1,64
1,32

Selisih
-0,02
-0,04
0,20
5,33
-0,04
-0,09
8,31
-0,03
-0,02
0,05
0,08
0,04
-0,12
0,18
0,12
0,15
-0,02
0,02
0,06
0,16
0,22
0,06
0,12
0,05
0,05

0,59

0,60

-0,01

2,83
3,53
0,45
0,76
0,32
0,81
1,52
1,96
0,19
6,61
0,27
2,78

2,68
3,26
0,43
0,77
0,34
0,81
1,20
1,36
0
0
0
0

0,15
0,27
0,02
-0,01
-0,02
0
-0,32
0,60
0,19
6,61
0,27
2,78
25,99
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4.

Benzena
Benzena merupakan senyawa hidrokarbon aromatik yang terdapat pada

bensin. Molekul benzena terdiri atas cincin berkarbon enam dengan delokalisasi
elektron μ yang bisa meningkat kesetabilan nya. Benzena kadang-kadang
digambarkan dengan rumus C6H6 dan adakalanya (untuk menunjukan strukturnya)
dengan heksagon berisi lingkaran didalamnya: enam titik sudut heksagonal
menyataka enam atom karbon, dan atom hidrogen tidak dituliskan untuk
penyerderhanaan.32 Benzena berada dalam suhu ruangan adalah cairan tidak
berwarna, mudah menguap dengan bau aromatik yang khas sedikit larutan dalam
air tetapi sangat mudah larut dengan pelarut organik, benzena akan mengapung
dipermukaan air.33
Senyawa benzena mempunyai nama diri, yaitu nama yang tak perlu
bersistem. Benzena tersubtitusi diberi nama dengan awalan orto menunjukan
bahwa kedua substituen 1,2 satu sama lain dalam suatu cincin benzene ; meta
menandai hubungan 1,3 ; para berarti hubungan 1,4. Pengunaan orto, meta dan pra
sebagai ganti nomor-nomor posisi hanya dipertahankan khusus untuk benzena
tersubtitusi, sistem ini tidak digunakan untuk sikloheksana atau sistem cicin lain.
Senyawa benzena memiliki sifat yang berguna yakni membentuk azetrotop
dengan air (azetotrop yakni campuran yang tersuling pada susunan konstan terdiri
dari 91% benzena- 9% air dan mendidih pada 69,4ºC). Senyawa yang larut dalam
benzene mudah dikeringkan dengan menyuling azetrorop tersebut. Benzena
menguap keudara dengan angat cepat dan cepat terlarut dalam air. Benzena sangat
32
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33
Muhammad Luthfi, Muji Setiyo, and Suroto Munahar, „Uji Komposisi Bahan Bakar Dan
Emisi Pembakaran Pertalite Dan Premium‟, 10 (2018).h.7.
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mudah terbakar. Secara umum orang dapat mencium bau benzena mulai dari
konsentrasi 60 ppm sampai dengan 100 ppm dan untuk dapat merasakan benzena
di air pada konsentrasi 0,504,5 ppm.
Tabel 2.4
Sifat Fisik dan Kimia Benzena34
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Sifat Fisik dan Kimia
Nama Kimia
Rumus Kimia
Berat Molekul
Berat Jenis pada 15ºC
Bau
Warna
Titik leleh
Titik didih
Titik nyala
Kelarutan dalam air pada 25ºC
Kelarutan dalam pelarut

12
13

Suhu spontan terbakar
Batas Paparan

Keterangan
Benzena
C6H6
78,11 gr/ mol
0,8787
Aromatik
Tidak Berwarna
5,5ºC
80,1ºC
-11,1ºC
0,188% w/w 1,8 gr/L
Alkohol,klorofrom,eter, karbon
disulfida,aseton,minyak,karbon
,tetraklorida,asam asetat glasial
49ºC
1. ACGH (TWA : 0,5 ; STEL
:2,5ppm)
2. NIOSH (TWA : 1,6 ; STEL :
1 ppm)
3. OSHA(TWA :1, STELL:
5ppm)

Kebanyakan orang dapat mulai membau benzena di udara sekitar 60 per
juta bagian udara (ppm) dan mengenalinya sebgai benzena pada 100 ppm
sedangkan dalam air pada kadar 0,5-4,5 ppm. Satu ppm adalah sama seperti
sekitar satu tetes benzena dalam 40 galon air. Benzena dapat ditemukan dalam
kadar kecil di udara, air, dan tanah. Sedangkan pada hasil gejala alam dan industri,
benzena ditemukan dalam kadar yang cukup banyak. Sumber benzena yang

34
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merupakan hasil gejala alam antara lain berasal dari emisi gas gunung berapi dan
kebakaran hutan. Minyak bumi atau yang biasa kita kenal sebagai minyak mentah
ini merupakan sumber terbanyak benzena dan digunakan sebagai bahan dasar
yang banyak digunakan dalam industri. Berbagai hasil industri kimia ini
merupakan hasil pengolahan minyak mentah karena kandungan benzenanya
antara lain: stiren (untuk styrofoam dan plastik lainnya); cumene (untuk berbagai
resin); dan sikloheksana (untu nilon dan serat sintesis). Benzena juga digunakan
untuk pembuatan beberapa jenis karet, pelumas, pewarna, detergen, obat-obatan,
dan pestisida.35
Bensin juga berasal dari minyak bumi sehingga dalam kandungan juga
terdapat benzena. Para pekerja yang bekerja dalam industri pengolahan bensin
akan terpapar benzena dalam jumlah besar. Paparan inhalasi ini adalah paparan
yang paling dominan karena benzena mudah diserap secara inhalasi(70-80% pada
manusia). Kulit juga termasuk penyerap benzena yang baik tetapi dengan sifat
dari benzena yang muda menguap kemampuan serap kulit hanya sekitar 0,05%.36
Benzena diserap dengan cepat dan didistribusikan keseluruh bagian tubuh
dan cenderung terakumulasi dalam jaringan lemak. Bila terus terakumulasi dalam
jangka panjang akan mengakibatkan kanker organ maupun kanker darah.
International Agency for Cancer Research (IACR) dan Environmental Protection
Agency (EPA) telah menentukan bahwa benzena adalah karsinogenik untuk
manusia.37
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Beredasarkan data penelitian pada hewan percobaan dan manusia,
beberapa badan kesehatan seperti IARC, NTP dan EPA telah mengevaluasi
pengklasifikasian benzene yang merupakan penyabab kanker. Menurut IARC
(The International Agency For Research on Cancer) benzena diklasifikasikan
sebagai bahan karsinogen pada manusia dengan bukti bahwa benzena dapat
menyebabkan AML (acute myeloid leukimia), ALL (acute lymphocytic leukimia),
CLL (chronic lymphocytic leukimia), multipe myeloma dan non-Hodgkin
lymphoma.

Berdasarkan

NTP

(National

toxiciology program),

benzene

diklasifikasikan sebagai bahan yang diketahui dapat menjadi karsinogen pada
manusia.
Menurut

IRIS-EPA

(Environmental

Protection

Agency),

benzena

merupakan karsinogen untuk manusia. Pada tahun 1948, API (American
petroleum

Institute)

mempublikasikan bahwa

benzena

dipastikan

dapat

menyebabkan leukimia dan tidak ada toleransi sekecil apapun (zero ppm level)
terhadap emisi benzena).38 Sedangkan menurut salah satu badan standarisasi dunia
menyebutkan bahwa benzena merupakan bahan berbahaya yang bersifat
karsinogenik sehingga tidak boleh dipergunakan dalam kegiatan industri (Europen
Commitee for standardization, 2009).
5. Sumber Paparan Benzena
Benzena dapat berasal secara alami dan kegiatan industri atau
antropogenik. Secara alami benzena berasal dari hasil kegiatan vulkanik dan
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akibat pembakaran hutan. Benzena juga dihasilkan dari distilasi tar batubara dan
minyak bumi.
Benzena digunakan sebagai bahan bakar motor serta sebagai pelarut untuk
beberapa jenis zat dan bahan industri ban dan kulit. Selain itu benzena juga
digunakan pada industri karet, industri kimia, pembuatan sepatu, pelumas,
detergen, obat-obatan, peptisida, pembuatan plastik, resin, nilon dan fiber sintetik.
Benzena juga digunakan sebagai bahan dasar untuk bahan kimia sintetik seperti
styrene, phenol, nitrobenzene dan cyclohexana. Karena benzena memiliki sifat
yang mudah kering, benzena juga digunakan dalam industri perekat dan pernis.
Selain itu benzena terdapat dalam pelarut untuk lili, resin, karet, plastik, sirlak,
cat, lem.
Sumber paparan benzena lainnya adalah rokok. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan di Amerika Serikat bahwa setengah dari konsentrasi benzena di
udara berasal dari asap rokok, dimana rata-rata perokok yang menghabiskan 32
batang rokok per hari memiliki kontribusi benzene sekitar 1,8 mg/hari.39
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6. Toksikonetik Benzena
Toksikonetik benzena dibagi menjadi tiga yaitu :
a. Adsorbsi
Benzena dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui tiga jalur yaitu
inhalasi, ingesti, dan absorbsi kulit. Jalur paparan utama benzene ke dalam tubuh
adalah melalui inhalasi dalam bentuk uap lalu akan diabsorpsi melalui paru-paru.
Ketika seseorang menghirup benzena maka sekitar 40-50% dari keseluruhan dari
benzena yang terhirup akan masuk kedalam saluran pernapasan kemudian masuk
kedalam aliran darah.
Benzena yang terhirup tidak segera dikeluarkan melalui ekspirasi maka
benzene akan diabsorbsi ke dalam darah. Benzena akan larut dalam cairan tubuh
dalam konsentrasi sangat rendah sehingga akan cepat terakumulasi dalam jaringan
lemak karena kelarutannya yang tinggi dalam lemak. Uap benzena mudah
diabsrobsi oleh darah dimana sebelumnya diabsrobsi dengan baik oleh jaringan
lemak.
Benzena dapat diabsrobsi melalaui kulit melalui kontak dengan sumber
paparan benzena, dalam bentuk cair sangat cepat menguap ketika berinteraksi
dengan udara bebas maka absrobsi melalui kulit menjadi kurang apabila
dibandingkan dengan absrobsi melalui inhalasi. Walaupun demikian, kontak
paparan benzena dengan kulit harus tetap dihindari karena dapat menyebabkan
iritasi pada kulit dan pelepuhan pada kulit. Paparan benzena dapat masuk ke
dalam tubuh melalui ingesti. Ketika seseorang terpapar benzena secara ingesti
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yaitu tertelan maka sebagian besar benzena akan masuk ke dalam

jaringan

gastronentestinal lalu akan masuk ke dalam jaringan darah.40
b. Distribusi
Benzena yang telah masuk ke dalam jaringan darah akan beredar ke
seluruh tubuh dan disimpan sementara dalam sumsum tulang dan lemak kemudian
akan dikonversi menjadi produk metabolisme di dalam hati dan sumsum tulang.
Benzena mempunyai sifat lipofilik maka distribusi terbesar benzena adalah
dijaringan lemak. Jaringan lemak, sumsum tulang, dan urin mengandung benzena
kira kira 20 lebih banyak dari yang terdapat dalam darah. Kadar benzena dalam
otot dan organ 1-3 kali lebih banyak dibandingkan dalam darah. Sel darah merah
mengandung benzena dua kali lebih banyak dari dalam plasma. Sebagian besar
hasil metabolisme akan keluar melalui urin dalam waktu 48 jam setelah
terpapar.41
c. Metabolisme
Efek kanker dan non kanker oleh paparan benzena disebabkan oleh
salah satu atau lebih metabolit reaktif dari benzena. Hasil metabolit benzena yang
diproduksi di hati akan dibawa ke sumsum tulang. Tahap pertama dari
metabolisme benzena tejadi di hati. Metabolisme ini diawali dengan transformasi
oksidasi benzena menjadi benzena dioksidasi dengan bantuan cytochrome P-450
monoksigenase lalu benzena oksidasi mencapai keseimbangan dengan exepin.
Proses metabolisme benzena akan mengahasilkan produk metabolit.
Produk metabolit adalah bahan yang dihasilkan secara langsung oleh reaksi
40
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biotransformasi. Setelah reaksi oksidasi terjadi, beberapa metabolit sekunder
terbentuk secara enzymatik dan non enzymatik. Biotrasformasi benzena dalam
tubuh manuisa berupa metabolit akhir yaitu fenol yang diekskresikan melalui urin
dalam bentuk terkonjugasi dengan asama sulfat atau glukoronat. Sebagian kecil
benzena dimetabolisme menjadi kathekol, hidrokuinon, karbon dioksida dan asam
mukonat.42
d. Eliminasi dan Ekskresi
Eliminasi benzena berlangsung melalui jalur ekskresi dan ekshalasi
didalam tubuh. Hasil ekhalasi benzena ke udara bebas dalam bentuk yang tidak
berubah. Proporsi benzena yang diabsrobsi dan kemudian diekskresikan melalui
ekhalasi adalah sekita 8-17% benzena juga diekskresikan dalam urin dengan
metabolit berupa fenol, glrucuronic dan sulphuric acid jumlah rata-rata fenol yang
dieliminasi adalah sekitar 30% dari dosis yang diabsrobsi. Proses eliminasi
benzena berlangsung reversible untuk benzena yang tidak mengalami reaksi
metabolisme dan benzena diekskresikan melalui paru paru.43
7. Genotoksisitas Benzena
Target utama paparan benzena pada manusia adalah sumsum tulang
belakang. Benzena dapat mengakibatkan sumsum tulang belakang menjadi
terganggu sehingga akan berakibat terganggunya proses pembuatan sel darah
yang pada akhirnya menyebabkan dampak kesehatan akibat tidak normalnya sel
darah pada manusia.
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Efek toksik yang dihasilkan dari paparan benzena adalah kerusakan
sumsum tulang secara ireversible dan laten yang disebabkan oleh metabolit
benzena epoksida. Benzena epoksida menimbulkan kerusakan genetik dari DNA
pada perkembangan tunas-tunas sel dalam tulang rawan, lalu meningkatkan
pertumbuhan myloblast yang merupakan precursor sel darah putih yang
mengalami penurunan jumlah sel darah merah platelet.
Metabolit benzena diyakini memiliki peran dalam toksisitas benzena.
Hepar adalah tempat terjadinya metabolisme benzena dan mengubahnya menjadi
metabolit yang reaktif. Telah diteliti bahwa dengan bantuan sitokrom p-450
(CYP) isomer 2E1 yang terdapat di hati, benzena akan teroksidasi menjadi
benzena oxepin, benzena oxepin, fenol, katekol dan hidrokuinon yang nantinya
bisa dimetabolisme lagi menjadi berbagai metabolit lainnya.44
Metabolit benzena seperti benzena oksida, benzena oxepin,fenol, katekol
dan hidrokuinon, telat diteliti dan terbukti merupakan zat genotoksik. Hasil dari
oksidasi benzena ini mampu merusak rantai DNA sehingga terjadi peningkatan
juga pada pembentukan mikronukleus. Kerusakan DNA akibat Benzena
tergantung seberapa banyak kita terpapar dalam kurun waktu tertentu.45
Paparan benzena dalam jumlah besar dapat menyebabkan kematian,
sedangkan paparan tingkat rendah dapat menyebabkan mual, debar jantung cepat,
sakit kepala, tremor, kebingungan, dan tidak fokus. Mengonsumsi makanan yang
mengandung benzena dengan kadar tinggi menyebabkan mutah,iritasi terhadap
lambung,pusing, kejang,hingga kematian. Efek paparan kronis benzena terhadap
44
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kesehatan terutama adalah terhadap darah. Benzena merusak sumsum tulang
sehingga menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah sehingga berakibat
anemia. Benzena menyebabkan pendarahan, dan penurunan sistem kekebalan
tubuh, yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena penyakit infeksi. Selain
dapat menyebabkan terbentuknya mikronukleus benzena dapat menyebabkan
leukimia dan penyakit lain yang berkaitan dengan kanker darah.46
8. Toksisitas benzena
Media inhalasi paling banyak menyebabkan toksisitas benzena di tubuh
seseorang salah satunya akan menyebabkan kerusakan pada sistem imun dan
menurunkan jumlah antibodi leukosit pada pekerja yang terpapar. Efek paling
sistemik pada tubuh akibat paparan benzena yaitu kegagalan pembentukan sel
darah merah (eritrosit) sehingga menyebabkan risiko terkena anemia aplastik,
yaitu tubuh tidak dapat membentuk eritrosit karena rusaknya sumsum tulang yang
memproduksi eritrosit. Anemia aplastik merupakan indikasi awal terjadinya acute
non-limphocytic leukemia (leukemia nonlimfosit akut).47
Kadar benzena yang terlalu tinggi terutama melalui inhalasi dapat
menyebabkan terjadinya vascular congestion pada otak dan kematian. Sementara
paparan dengan kadar rendah dapat menyebabkan pusing, detak jantung cepat
(takikardi), pusing, dan tremor. Paparan pada lingkungan kerja lebih banyak
melalui pernafasan (inhalasi), selain melalui ingesti (tertelan) dan melalui kulit.
Gejala dan tanda keracunan kronis ini dapat muncul dengan cepat dalam waktu 1
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tahun, tapi periode laten dari benzena ini adalah selama 29 tahun, yaitu sejak
paparan terakhir hingga toksisitasnya dalam tubuh hilang.48

Gambar 2.1
Reaksi Metabolisme Benzena Di Dalam Tubuh 49
9. Dampak Kesehatan Akibat Paparan Benzene
Benzena adalah bahan kimia yang berbahaya dan bersifat karsinogenik
bagi manusia. Dampak paparan benzena dapat dikelompokan melalui jalur masuk
yaitu inhalasi, ingesti, dan dermal serta melalui lama pajanan nya yaitu akut dan
kronik. Paparan benzena pada konsentrasi tinggi yaitu melalui jalur inhalasi atau
pernapasan

yang

mengakibatkan

depresi

pada

sumsum

syaraf

serta

mengakibatkan kematian. Uap benzena yang di suatu lingkungan dengan
konsentrasi yang tinggi akan mengakibatkan keracunan bagi manusia yang
dikarenakan menghirup benzene tersebut. Mengantuk, pusing, berpengaruh pada
48
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susunan syaraf, sakit kepala, vertigo dan kehilangan kesadaran merupakan gejala
awal akibat paparan benzena.
Tabel 2.5
Dampak Paparan Benzena Melalui Inhalasi50

Efek
Kematian
Sistemik

Durasi /
Frekuensi Sistem
Paparan
1 hari / 510 menit
1-21 hari respirasi
/ 2,5 jam
per hari
darah

NOEL
(ppm)

LOEL (ppm)
Kurang
Serius
serius
2000
60 (iritasi
membrane
mukosa)
6(leucopenia,
anemia
trombositopenia)

4 bulan –
1 tahun
1 tahun
4 bulan –
15 tahun
14 tahun
1- 3 tahun

Neulrologis
Neurologi

Kanker

50

3
minggu/
6
jam/hari
1- 21 hari
/2,5–8
jam/hari
30 menit

150
210
29
150

40

0,55
3 anemia
500b(jumlah
WBC RBC Hb
Berkurang)
60 pusing
mual
kelelahan
300 sakit
kepala

3,5 bulan
- 19 bulan
4-15 thn
1-10 thn

29

1-14 thn

63

1- 3 tahun

200
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Paparan benzena manusia melalui jalur absorbsi kulit. Ketika benzena
paparan kulit maka akan terjadi proses absrobsi namun jumlahnya lebih kecil
dibandingkan dengan proses absorbsi melalui jalur inhalasi.51 Benzena dapat
memajan manusia melalui jalur absrosbsi kulit. Ketika benzena memapar kulit
maka akan terjadi proses absrobsi namun jumlahnya lebih kecil dibandingkan
dengan proses absrobsi melalui jalur inhalasi. Benzena akan menyebabkan iritasi
dan menggangu kerja hati darah dan sistem metabolisme apabila diabsrobsi secara
utuh.52
Tabel 2.6
Dampak Paparan Benzena Melalui Kulit53

Efek

Durasi
paparan

Sistem

NOEl
(ppm)

LOEL (ppm)
Kurang serius

Serius

Sistemik 1-21 hari / Dermal
2,5-8
jam
perhari
Lebih dari 1 Okular
tahun

60 ppm
membran otot
dan iritasi kulit
33 ppm pada
laki laki dan
59 ppm pada
wanita
mengakibatkan
iritasi mata
Benzena dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui jalur ingesti oral.

Apabila benzena memapar manusia melalui jalur ingesti akan mengakibatkan
beberapa dampak seperti iritasi pencernaan (muntah), sistem syaraf pusat (kejang,
tremor, iritasi, depresi,kehilangan keseimbangan dan koordinasi, sakit kepala)
saluran

51
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dada),

sistem
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kardiovaskuler, gangguan sistem darah. Pada tabel berikut akan dipaparkan
beberapa dampak yang diakibatkan pajanan benzena melalui ingesti.54
Tabel 2.7
Dampak Paparan Benzena Melalui Ingesti55
LOEL (mg/kg/hari)
Efek

Kematian
Neurologi

Durasi
Pajanan
Sekali
Sekali

Sistem

NOEL
(kg/mg/hari)

Kurang
serius

Serius

126

10. Pembelahan Sel
Pembelahan mitosis dimulai pada akhir fase G2 dan mengakhiri siklus sel.
Mitosis adalah proses terbaginya sitoplasma dan nukleus sama besar menjadi 2
anak sel yang identik. Pertama materi nukleus terbagi dalam suatu proses yang
disebut karyokinesis . Proses ini kemudian diikuti oleh pembagian sitoplasma
yang disebut cytokinesis. Fase mitosis dibagi lagi menjadi 5 tahap yaitu prophase,
prometaphase, metaphase, anaphase dan telophase. Awal prophase kromosom
berkondensasi sehingga dapat terlihat secara microscopis. Tiap kromosom terdiri
dari 2 sister kromatid yang paralel yang bergabung pada satu titik yaitu sentromer.
Prometaphase dimulai dan akan menghasilkan pemecahan dan hilangnya
membran nukleus. Selama metaphase, kromosom berkondensasi maksimal dan
berada dalam 1 baris pada bidang equator. Di akhir anaphase mulai terbentuk
celah pada plasmalema, yang akhirnya akan menjadi tempat sel membelah selama
cytokinesis. Pada telophase tiap kromosom telah mencapai kutub yang dituju
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terjadi defolarisasi nuclear lamina dan memebran nukleus kembali dibentuk.
Pembelahan meosis adalah jenis pembelahan sel yang khusus dan akan
menghasilkan germinal yaitu ovum dan spermatozoa. Hasil yang penting dari
proses ini adalah pengurangan jumlah kromosom dari diploid (2n) menjadi
haploid (n). Tiap gamet membawa jumlah DNA dan kromosom yang haploid.
Selain itu terjadi rekombinasi gen sehingga terjadi variasi dan perbedaan
kelompok gen.56
11. Mikronukleus
Mikronukleus adalah salah satu bentuk perubahan inti sel yang
diakibatkan oleh kegagalan atau kesalahan proses pembelahan. Secara
mikroskopis, mikronukleus adalah gambaran dimana terdapat inti kedua yang
berukuran lebih kecil, yaitu sekitar seperenam samapai sepertiga dari inti sel yang
utama berbentuk oval atau bulat. Pada sel orgnik eukariotik inti sel mengandung
DNA dalam bentuk kromosom. Bentuk, ukuran, dan jumlah kromosom sama
untuk suatu spesies. Selama pembelahan sel, bahan genetik akan di replikasi dan
kemudian dibagi sama rata antara dua sel baru yang dihasilkan. Jika proses ini
terganggu karena kromosom rusak akibat bahan kimia atau radiasi, maka
distribusi bahan genetik nukleus baru selama pembelahan sel akan terpengaruh
dan sebagian atau mungkin seluruh kromosom akan gagal untuk dimasukan
dalam salah satu dari dua nukleus baru. Ketika ini terjadi, materi genetik yang
tidak dimasukan ke dalam inti akan membentuk sendiri nukleus utama yang
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terlihat jelas dengan mikroskop.57 Mikronukeus dapat timbul oleh karena adanya
perubahan DNA akibat genotoksik atau kegagalan pembagian kromosom pada
saat mitosis sel yaitu pada anafase.58
Mikronukleus merupakan kromatin sitoplasmik yang tampak sebagai inti
kecil terbentuk dari patahan kromosom yang diasingkan dari inti nukleus pada
tahap anafase pembelahan sel. Setelah mencapai tahap telofase, elemen sentris
menjadi inti sel anak, sedangkan fragmen kromosom yang tertinggal tetap berada
pada sitoplasma membentuk inti kecil yang disebut mikronukleus.59
Mikronukleus adalah struktur nukleus abnormal yang muncul dalam
membagi sel karena lesi DNA yang tidak diperbaiki atau tidak diperbaiki dengan
baik atau pemisahan segregasi kromosom dalam mitosis. Beberapa faktor
berkontribusi pada pembentukan mikronukleus dalam sel, termasuk radiasi dan
paparan kimia, konsumsi alkohol dan tembakau, defisiensi nutrisi penting, dan
produk metabolik berbahaya seperti spesies oksigen reaktif (ROS). 60
Uji mikronukleus sel bukal (MN) pertama kali di usulkan pada tahum
1983 dan terus mendapatkan popularitas sebagai biomaker kerusak genetik dalam
berbagai aplikasi Uji MN memberikan informasi-informasi tentang kerusakan
sitogenetika dalam jaringan, yang merupakan target karsinogen manusia dan dari
mana karsinoma dapat berkembang. Karsinoma sel skuamosa mulut ditandai
dengan kariotipe kompleks yang melibatkan banyak penghapusan kromosom,
translokasi dan kelainan struktural. Sel-sel dari jenis tumor ini sering memiliki
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kesalahan dalam segregesi kromosom yang mengarah pada pembentukan
kromosom yang hilang selama tahap anafase pada pembentukan kromosom yang
tertinggal atau bagian kromosom yang hilang selama tahap anafase pemisahan sel
dan dikeluarkan dari inti pembentukan kembali. Yang tertinggal diamati dalam
sitoplasma sebagai mikronikleus.61
Selain mikronukleus terdapat beberapa bentuk abnormalitas inti sel yaitu
binucleated cell. Karyorrhetic cell, karyolytic cell, nuclear budd, dan fragmanted
nucleus.

A

B

C

D

E

F

Gambar 2.2 Abnormalitas Inti Sel62
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Gambar A dan B merupakan gambar sel yang mengandung mikronukleus
dengan panah yang menunjuk pada mikronukleus. Gambar C adalah binucleated
cell yang merupakan upnormalitas inti sel dan digambarkan dengan adanya dua
inti pada satu sel dimana keduanya saling terhubung. Binucleated cell terbentuk
akibat pembelahan inti tidak diikuti oleh pembelahan sel karena terdapat
kegagalan sitokinesis. Gambar D adalah gambaran inti sel yang padat dengan
elemen nukleokromatin yang kemudian dapat terjadi fragmentasi menjadi
fragmented nucleus sehingga disebut karyorrhetic cell. Gambar E tidak ada
gambar inti karena sudah mengalami penghancuran nuclear budd atau broken egg
adalah abnormalitas inti sel yang sangat mirip mikronukleus, dibedakan dari
mikronukleus dengan adanya hubungan antara inti sel sejati dan inti sel kedua
yang memiliki ukuran lebih kecil seperti pada gambar F. Kelainan ini timbul
karena adanya amplifikasi gen inti sel.63
Mikronukleus hanya terbentuk di stratum basalis saja karena hanya pada
lapisan ini lah terdapat stem cell atau sel punca yang mempunyai kemampuan
terus membelah. Namun pada kenyataannya mikronukleus dapat ditemukan pada
stratum yang lebih superfisial seperti strarum spinosum, stratum granulosum
maupun stratum keratinosum. Keadaan ini dapat terjadi karena sel- sel distratum
basalis dapat melakukan migrasi secara fisiologis ke arah lapisan yang lebih
superfisial dalam waktu 7 sampai 10 hari sebagai proses regenerasi sel sel
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Mikronukleus juga bersifat menetap yaitu tidak direduksi.64

Gambar 2.2 Migrasi mikronukleus Ke Superfisial65

12. Proses Pembentukan Mikronukleus
Mitosis adalah pembelahan nukleus yang setiap nukleus baru menerima
koleksi kromosom yang identik dengan sel induknya. Mitosis biasanya diikuti
oleh sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma. Mitosis di bagi menjadi lima tahap
yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Sitokinesis, yang
bertumpang tindih dengan tahap akhir mitosis, menyelesaikan miotik.66
Mikronukleus terbentuk karena adanya kerusakan kromosom atau
kesalahan fungsi benang spindel yang disebabkan suatu proses genotoksik.
Mikronukleus terbentuk pada mitosis antara metafase dan anafase. Pada fase
64
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metafase, semua kromosom akan berjejer di ekuator kemudian masing-masing
kromosom akan diikat sentromernya oleh benang spindel, selanjutnya akan ditarik
kedua kutub pada fase anafase. Apabila dalam proses antara metafase dan anafase
terdapat kerusakan nukleus yang akan menghasilkan fragmentasi kromosom yang
tidak mengandung sentromer, maka fragmen tersebut tidak dapat ditarik ke kutub
sehingga akan tertinggal di salah satu sister cell. Pada fase selanjutnya, yaitu
telofase, mikronukleus yang terbentuk ini akan mendapatkan perlakuan seperti
pada nukleus sejati yaitu akan mengalami proses pembentukan membran inti.
Karena proses tersebut, mikronukleus terbentuk terpisah sempurna dari inti sel
yang sesungguhnya.67
Secara garis besar mekanisme perusakan DNA oleh senyawa genotoksik
dibagi menjadi efek kerusakan langsung dan tidak langsung. Pada efek kerusakan
langsung, senyawa genotoksik biasanya bersifat elektrofilik dimana senyawa
tersebut dapat terikat langsung dengan senyawa nukleofilik seperti DNA dan
dapat mengakibatkan putusnya rantai DNA, pengubahan basa DNA, intercalation,
atau cross linkage. Contoh dari senyawa genotoksik yang dapat merusak DNA
secara langsung adalah: Alkil sulfat, Alkil alkalin sulfonat, Aldehid, Epokside
mustard, dan Aziridine.68
Senyawa tidak langsung membutuhkan prosees secara kimia atau
enzimatik untuk dapat bertidak sebagai senyawa perusak DNA. Senyawa
genotoksik jenis ini biasanya lebih bersifat lipofilik sehingga memerlukan
67
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pengubahan lebih lanjut agar bersifat larut air. Dalam proses konversi terdapat
efek samping yaitu terbentuknya senyawa elektrofilik yang mampu merusak
rantai DNA seperti halnya senyawa genotoksik langsung. Benzena termasuk
dalam jenis senyawa genotoksik tidak langsung. Beberapa jenis senyawa
genotoksik tidak langsung selain Pb adalah: senyawa hidrokarbon alifatik, tidak
jenuh, senyawa hidrokarbon aromatik tidak jenuh (PAH), nitosamin dan
nitosamid.69
Apabila DNA mengalami suatu kerusakan, akan muncul mekanisme yang
disebut repair mechanism (mekanisme perbaikan). Mekanisme perbaiakan yang
paling utama adalah dengan mekanisme eksisi. Pada tahap awal adalah
endonuklease dimana DNA yang rusak akan dipotong kemudian disusun tahap
berikutnya yaitu eksonuklease atau penghilangan DNA rusak yang telah dipotong
pada tahap endonuklease. Setelah itu rantai DNA disusun kembali melalui proses
polymerase yang kemudian rantai- rantai tersebut disambungkan dengan proses
ligase. Benzene berperan cukup signifikan dalam menghambat proses perbaikan
DNA sehingga akan menimbulkan kerusakan DNA yang kemudian dapat
diekspresikan dalam bentuk mikronukleus.70
13. Biomonitoring Mikronukleus
Mikronuleus merupakan masa depan biomarker faktor risiko kanker yang
menjanjikan dimasa depan karena proses nya cukup sederhana dan hasilnya cukup
sensitif. Pemeriksaan terbaik sebenernya menggunakan pengecatan DNA, tetapi
cara ini kurang praktik dan sangat mahal biayanya. Pemeriksaan mikronukleus
69
70
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dilakukan dengan mengambil preparat dari apusan mukosa bukal (rongga mulut)
dengan menggunakan cytobrush lalu dilakukan pewarnaan giemsa stain 20%.
Hasil pengecatan preparat diamtai dibawah mikroskop. Penghitungan sel yang
ideal seharusnya adalah 10.000 sel, tetapi dengan jumlah itu terlalu memakan
waktu maka banyak penelitian yang hanya menghitung 100-300 sel. Pada orang
normal atau tanpa paparan genotoksik, nilai rata rata mikronukleus berkisar antara
0,05-11,5 MN/1000 sel dengan rata rata 0,5-2,5 MN/1000 sel.71
14. Mukosa Mulut
Lapisan mukosa adalah lapisan basal yang berkontrak dengan lingkungan
eksternal, yag terdapat pada berbagai sistem tubuh manusia seperti saluran
pencernaan, rongga hidung, maupun rongga tubuh lainnya. Pada rongga mulut,
lapisan ini disebut dengan mukosa oral.72 Mukosa mulut mengalami perubahan
susunan sesuai dengan fungsi fisiologinya. Secara garis besar susunan histologi
mukosa mulut sama dengan susunan epitel kulit. Susunan tersebut dari superfisial
ke profunda adalah stratum keratinosum, stratrum granulosum, stratum spinsum,
dan stratrum basalis. Adapun lapisan dibawah epitel disebut lamina propia yang
tersusun atas stratrum papilaris, lapisan fibrosa dan lapisan sub mukosa. Sebagian
besar mukosa mulut tidak memiliki lapisan keratinosum, hanya beberapa bagian
yang dilapisi keratin yaitu palatum durum,permukaan dorsal lidah dan gigivina.
Mukosa mulut dapat diklasifikasikan berdasarkan lapisan keratinnya yaitu
nonkeratin, ortokeratin dan parakeratin.73
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Epitel mulut terdiri dari empat strata dari populasi sel struktural,
progentior, dan maaturing, yaitu, lapisan sel basal (stratum basale), lapisan sel
tusukan (stratum spinosum), dan lapisan keratinisasi di permukaan. Serangkaian
struktur mirip jari yang disebut “rete pasak” proyek dari lamina propia ke lapisan
epidermis menghasilkan efek lapisan basal bergelombang. Epitel mulut
mempertahankan diri dengan pembaharuan sel terus menerus dimana sel-sel baru
di produksi dalam lapisan basal oleh mitosis bermigrasi kepermukaan
menggantikan mereka yang ditumpahkan. Lapisan basal mengandung sel-sel
induk yang dapat mengekspresikan kerusakan genetik (kerusakan atau kehilangan
kromosom) sebagai mikronukleus selama pembelahan nukleus. 74
B. Tinjauan Pustaka
Pembuktian keabsahan penelitian ini mengacu pada penelitan yang pernah
dilakukan oleh Stefanus Satria Adi Dharma yang berjudul “pengaruh paparan uap
bensin terhadap frekuensi pembentukan mikronukleus mukosa bukal pada penjual
bensin eceran”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh paparan
uap bensin terhadap frekuensi pembentukan mikonukleus mukosa bukal pada
penjual bensin eceran dibandingkan dengan kelompok pekerja yang kurang
terpapar uap bensin dalam pekerjaannya. Persamaan penelitian di atas dengan
skripsi penulis yaitu, mencari pengaruh paparan uap bensin terhadap pembentukan
mikronukleus. Perbedaan penelitian di atas subjek penelitiannya menggunakan
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penjual bensin eceran, sedangkan peneliti subjeknya adalah Petugas Stasiun
Pengisi Bahan Bakar Umum.75
Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Muhammad Aditya Al Muchayat
Syah yang berjudul “Identifikasi Pembentukan Mikronukleus Akibat Toksisitas
Uap Bensin Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota
Palembang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa zat toksik benzena dapat
menyebabkan terbentuknya mikronukleus. Persamaan penelitian diatas dengan
skripsi penulis yaitu mencari pengaruh uap bensin terhadap pembentukan
mikronukleus pada petugas stasiun pengisi bahan bakar umum. Perbedaan peneliti
diatas yaitu pada subjek penelitiannya yaitu identifikasi, sedangkan peneliti
subjeknya adalah hubungan masa kerja.76
C.

Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian ini adalah masa kerja petugas pengisi bahan bakar

berpengaruh terhadap frekuensi pembentukan mikronukleus.
D.

Hipotesis Statistika
Hipotesis statistika penelitian ini yaitu
Hᵒ : Tidak ada pengaruh hubungan masa kerja petugas pengisi bahan bakar
dengan frekuensi pembentukan mikronukleus pada mukosa rongga
mulut.
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H1 : Ada pengaruh hubungan masa kerja petugas pengisi bahan bakar
dengan frekuensi pembentukan mikronukleus pada mukosa rongga
mulut.
E.

Kerangka Pikir
Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang memiliki jumlah

penduduk terpadat, selaras dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin
meningkat. Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar umum untuk
menggerakan mesinnya. Kendaraan tersebut umumnya mengisi di stasiun pengisi
bahan bakar umum (SPBU). SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan
oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan
bakar.
Bahan bakar kendaraan yang umum digunakan adalah bensin. Bensin
merupakan hasil pengolahan minyak bumi yang terdiri dari campuran
hidrokarbon, adiktif dan zat campuran lainya. Salah satu zat yang terkandung
dalam bensin dan kerap kali memicu kanker adalah senyawa benzena. Benzena
memiliki sifat mudah menguap dan sedikit mudah larut dalam air. Sifat benzena
yang mudah menguap mengakibatkan manusia yang hidup dan tinggal didekat
benzena mudah sekali terpapar dan terhirup. Selain itu benzena dapat masuk
kedalam tubuh melalui ingesti dan penetrasi kulit. Hal tersebut yang dapat
menyebabkan kegagalan pembelahan mitosis pada fase anafase sehingga
terbentunya mikronukleus. Mikronukleus merupakan salah satu perubahan inti sel
yang diakibatkan oleh kegagalan atau kesalahan proses pembelahan.
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