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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hemoglobin merupakan suatu protein tetramerik eritrosit yang mengikat 

molekul bukan protein, yaitu senyawa porfirin besi yang disebut heme. 

Hemoglobin mempunyai dua fungsi penting dalam tubuh manusia, yakni 

mengangkut O2 dari organ respirasi ke seluruh tubuh dan menukaekannya dengan 

CO2 dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru – paru (Kosasi, Oenzil dan 

Yanis, 2014). 

Hemoglobin merupakan salah satu senyawa dalam sel darah merah yang 

berfungsi mengangkut zat oksigen ke dalam sel-sel tubuh. Kadar hemoglobin 

dalam darah merupakan indikator laboratorium yang digunakan untuk 

menetapkan prevalensi anemia. Anemia adalah suatu keadaan dengan kadar 

hemoglobin lebih rendah dari nilai normal, anemia juga berarti suatu kondisi 

ketika terdapat defisiensi ukuran atau jumlah eritrosit atau kandungan 

hemoglobin. Kadar hemoglobin yang rendah akan memengaruhi kesehatan 

seseorang serta mengganggu proses sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh 

(Mariani dan Kartini, 2018). 

Nilai batas normal kadar hemoglobin menurut WHO (2001) yaitu untuk 

umur 5-11 tahun < 11,5 g/dL, umur 12-14 tahun ≤ 12,0 g/dL sedangkan diatas 15 

tahun untuk perempuan > 12,0 g/dL dan laki-laki > 13,0 g/dL. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi kadar hemoglobin adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang 

dilakukan manusia akan berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan kadar 

hemoglobin dalam darah. Aktivitas fisik terbagi atas aktivitas fisik ringan, 
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aktivitas fisik sedang dan aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik yang dapat 

mempengaruhi kadar Hb ialah aktivitas fisik intensitas sedang hingga berat. 

Perubahan kadar Hb melalui aktivitas fisik sedang sampai berat, terjadi karena 

perubahan volume plasma, perubahan pH, dan hemolisis intravaskular (Gunadi, 

Mewo dan Tiho, 2016). 

Aktivitas fisik manusia sangat memengaruhi kadar hemoglobin dalam 

darah. Individu yang secara rutin berolahraga kadar hemoglobin akan sedikit naik, 

hal ini disebabkan karena jaringan atau sel akan lebih banyak membutuhkan O2 

(oksigen) ketika melakukan aktivitas (Hasanan, 2018).  Aktivitas fisik dari 

intensitas sedang hingga berat dapat menurunkan kadar hemoglobin, dikarenakan 

ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan sistem pertahanan 

antioksidan tubuh, yang dikenal sebagai stres oksidatif. Pada kondisi stres 

oksidatif, radikal bebas akan menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid membran 

sel dan merusak organisasi membran sel. Membran sel ini sangat penting bagi 

fungsi reseptor dan fungsi enzim, sehingga terjadinya peroksidasi lipid membran 

sel oleh radikal bebas yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi seluler secara 

total. Peroksidasi lipid membran sel memudahkan sel eritrosit mengalami 

hemolisis, yaitu terjadinya lisis pada membran eritrosit yang menyebabkan 

hemoglobin terbebas dan pada akhirnya menyebabkan kadar hemoglobin 

mengalami penurunan (Saputro dan Junaidi, 2015). 

Salah satu pekerjaan dengan aktivitas fisik intensitas sedang sampai berat 

adalah pekerja bangunan. Pekerja bangunan merupakan sekumpulan pekerja yang 

memiliki keterampilan untuk membangun suatu bangunan. Dalam pelaksanaan 

pekerjaan, tenaga kerja dibagi beberapa bagian seperti: tenaga kerja ahli, mandor, 
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tenaga tukang (tukang besi, tukang batu, tukang kayu, tukang las dan tukang 

listrik), tenaga kasar, dan tenaga keamanan (Gunadi, Mewo dan Tiho, 2016). 

Menurut laporan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) (2013), penduduk 

Provinsi Bali memiliki prevalensi aktivitas fisik aktif sebesar 85,8 % dan aktivitas 

fisik kurang aktif sebesar 14,2 %. Serta menurut Direktorat Bina Kesehatan Kerja 

dan Olahraga Kementrian Kesehatan (2014), jumlah kasus penyakit akibat kerja 

pada tahun 2011-2014 terjadi penurunan (tahun 2011 = 57.929; tahun 2012 = 

60.322; tahun 2013 = 97.144; tahun 2014 = 40.694). Menurut data BPS 

Kabupaten Badung (2014) penduduk Kabupaten Badung memiliki jumlah pekerja 

bangunan berjenis kelamin laki-laki adalah 30.329 jiwa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Moosavizademonir (2011), dengan sampel 

13 atlet wanita yang melakukan latihan aerobik selama delapan minggu, 

didapatkan hasil yakni terjadi penurunan kadar hemoglobin. Penelitian serupa 

dilakukan oleh Halim (2014) dengan sampel 20 mahasiswi Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas Sam Ratulangi Manado angkatan 2013, didapatkan hasil 

yakni terjadi penurunan kadar hemoglobin sesudah latihan zumba selama dua 

minggu, dengan intensitas latihan sedang tetapi pada subjek penelitian yang tidak 

rutin berolahraga dapat dianggap termasuk dalam intensitas berat. 

Dari survei pendahuluan terhadap lima orang pekerja bangunan di Rumah 

Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung diketahui bahwa pekerja bangunan 

mengalami lelah, letih dan lesu, dimana kelelahan ini dapat menyebabkan 

terjadinya penurunan kadar hemoglobin dikarenakan kurangnya pasokan oksigen 

ke otak, pekerja juga tidak memperhatikan menu makanannya sehari-hari. 

Makanan yang mereka konsumsi setiap harinya sangat sederhana yaitu nasi, 
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kerupuk, tempe, tahu, dan sayuran secukupnya, terkadang mereka hanya 

mengonsumsi mie instan. Daging dan buah-buahan sangat jarang mereka 

konsumsi, ketika ada uang lebih saja mereka mengonsumsi daging dan buah-

buahan. Asupan zat gizi berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. 

Asupan zat gizi yang tidak mencukupi dapat mengganggu pembentukan sel darah 

merah. Pekerja bangunan yang status gizinya tidak tercukupi akan mengakibatkan 

menurunnya kadar hemoglobin dan kualitas produktivitas para pekerja (Khasanah 

dan Nindya, 2018). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai gambaran kadar hemoglobin pada pekerja bangunan di 

Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah 

adalah bagaimana “Gambaran Kadar Hemoglobin pada Pekerja Bangunan di 

Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui kadar hemoglobin pada pekerja bangunan di Rumah 

Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengidentifikasi karakteristik pekerja bangunan di Rumah Sakit Daerah 

Mangusada Kabupaten Badung 
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b. Untuk mengukur kadar hemoglobin pekerja bangunan di Rumah Sakit Daerah 

Mangusada Kabupaten Badung 

c. Untuk mendeskripsikan kadar hemoglobin pekerja bangunan di Rumah Sakit 

Daerah Mangusada Kabupaten Badung berdasarkan kelompok usia, masa 

kerja, aktivitas fisik serta IMT 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

gambaran kadar hemoglobin pada pekerja bangunan di Rumah Sakit Daerah 

Mangusada Kabupaten Badung 

b. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang 

gambaran kadar hemoglobin pada pekerja bangunan di Rumah Sakit Daerah 

Mangusada Kabupaten Badung 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang gambaran 

kadar hemoglobin pada pekerja bangunan di Rumah Sakit Daerah Mangusada 

Kabupaten Badung 

 


