
ABSTRAK

Saat ini lebih dari 2 milyar orang hidup dalam lingkungan vang dapat
mengancam kesehatan karena masalah percemaran. Sumber pencemaran umumnya
berasal dari transpostasi terutama yang menggunakan bensin sebagai bahan bakar
dan mengandung Pb.

Pada penelitian ini digunakan sampel darah sopir angkutan umurn Lin JBM
Kotamadya Surabaya untuk mengetahui berapa besar kadar pb dalam darah, apakah
kadarnya melampaui batas normal dan untuk mengetahui pengaruh masa kerja
terhadap kadar Pb dalam darah. Alat yang digunakan ICpS. Sebelum dilakukan
pemeriksaan sampel dilakukan validasi metode dan didapatkan hasil . selektrvitas
pada panjang gelombang 405,782 nm, rinieritas diperoreh harga koefisren va.asi
dari fungsi (Vxo) : 1.036 o/o, baras deteksi : 0,5g07343g85 mg/t., batas kuantitasr
1,935794 mg/L, akurasi :91,58 %, presrsi  :9,53 %.

Adapun hasi l  vang diperoleh pada penel i t ian:kadar pb dalam darah sopir
angkutan umum Lin JBM vaitu : rrasa kerja 0 - 2 tahun 0,6g6 ing/L. masa
ke r la>2 -4 tahun  1 ,889  mg l ,  masa  ke r ;a  >4 -6 rahun  5 ,029  mgL ,masa le r j a  >6
- lJ tahun 9,887 mg/L, masa ker ja > 8 -  l0 tahun l7,6l l  mg/L, masa ker ja diatas 10
tahun 25,785 rngL. Sehingga dapat disimpuJkan pada masa kerla 0_2 tahun termasuk
kategori masih diperbolehkan. masa kerja diatas 2 tahun sudah berada dararr
kateson membahayakan bagi kesehatan. pada sampel dilakukan analisis data dengan
prograrn SPSS dan evaluasi  gar is regresi .  vang pcrsarnaan garrs ler. : resi  on,uru,r . , -uru
kerja dan kadar Pb dalarn darah adalah y - 2,48I 569x _ 6,543 1 S6 bengan harga r :
0,97805 vang berarti hubungan antara masa kerla dan kadar pb dararn daralr adalah
sangat kuat. Harga koefisien determinasi (l) - 0,95660 rnenunjukkan bahrva
95,66 o/o prediksi dengan persarnaan diatas benar. Ilasil F hitung : 30g,60924
harga ini lebih besar dari harga F tabel : 4,60 (tabel 8), pada o : 0,05, dengan
demrkian persamaan garis regresi vang diperoleh linier dan valid. Ini berarti balr*,a
tnakin tinggi rrasa kerja, rnakin tinggi kadar pb dalanr darah sopir angkutan umum
Lin JBM Kotamadya Surabal'a.

Dari hasil penelrtian disarankan perru adanya usaha bersama dengan instansi
pemerintah daerah dalam mengatasi masarah porusi dan penggunaan bahan bakar
bensrn tanpa tiffrbal (Super T'l').
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