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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Darah 

Darah merupakan cairan yang tebal dan homogen. Darah memiliki 

komponen seluler dan cairan darah adalah suatu cairan tubuh yang kental dan 

berwarna merah. Kedua sifat utama ini, yaitu warna merah dan kental 

membedakan darah dari cairan tubuh yang lain. Kekentalan ini disebabkan oleh 

banyaknya senyawa dengan berbagai macam berat molekul, dari yang kecil 

sampai yang besar seperti protein, yang telarut di dalam darah. Warna merah, 

yang memberi ciri yang sangat khas bagi darah yang disebabkan oleh adanya 

senyawa yang berwarna merah dalam sel-sel darah merah yang tersuspensi dalam 

darah (Marieb dan Hoehn, 2011). Darah terdiri dari dua komponen, yakni 

komponen cair yang disebut plasma dan komponen padat yaitu sel-sel darah 

(Gunadi, Mewo dan Tiho, 2016). 

1. Komponen darah 

a. Plasma 

Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning 

yang menjadi medium sel-sel darah, dimana sel darah ditutup. 55% dari 

jumlah/volume darah merupakan plasma darah. Volume plasma darah terdiri dari 

90% berupa air dan 10% berupa larutan protein, glukosa, faktor koagulasi, ion 

mineral, hormon dan karbon dioksida.  Plasma darah juga merupakan medium 

pada proses ekskresi (Leeman, 2018). Menurut Hasanan (2018) Plasma darah 

tersusun oleh beberapa unsur yaitu: 
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1. Air berfungsi melarutkan zat-zat yang terlarut dalam plasma darah seperti 

glukosa yang di gunakan oleh sel- sel tubuh sebagai sumber energi, asam 

amino seperti ion-ion lain (natium dan klor) 

2. Protein merupakan molekul penyusun plasma darah yang keberadaannya 

sekitar 7% 

3. Serum plasma darah berfungsi sebagai antibodi 

4. Anti toksin untuk menetralisir faksin (racun) yang masuk kedalam tubuh 

dengan cara bergabung dengantoksin yang dihasilkan bakteri sehingga toksin 

tersebut tidak berbahaya 

5. Garam-garam mineral (NaCl, KCl serta garam-garam fosfat) berfungsi untuk 

menjadi keseimbangan tekanan darah, menjaga pH darah, serta mengukur daya 

serap membran sel 

6. Hormon berperan dalam merangsang serta meningkatkan fungsi kerja tubuh 

7. Karbondioksidan merupakan hasil respirasi sel yang harus di buang keluar 

tubuh 

8. Sampah nitrogen merupakan hasil metabolisme yang akan dibuang melalui 

urin yang dieksresikan oleh ginjal 

b. Sel darah merah 

Sel darah merah (eritrosit) merupakan salah satu sel darah dengan jumlah 

paling banyak dibandingkan dengan sel darah lainnya. Sel darah merah matang 

berbentuk cakram bikonkaf dengan struktur sel yang tidak lengkap dengan tebal 

1,5-2,5 μ. Darah merah normal mempunyai volume 8096 femoliter (1fL = 10-15 

liter) dengan diameter kira-kira 7-8 mikron, sama dengan inti limfosit kecil. 

Diameter sel darah merah dapat diukur dengan membandingkan sel darah merah 
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dengan inti limfosit kecil dalam bidang yang sama atau berdekatan (Setiawan dan 

Suryani, 2016). Sel darah merah (eritrosit) adalah salah satu golongan darah selain 

unsur-unsur lain yang terbentuk dalam darah seperti sel darah putih (leukosit), 

platelet dan plasma. Sel darah merah (eritrosit) bentuknya berhubungan dengan 

fungsinya yang mengangkut oksigen dan menyediakan luas permukaan untuk 

transmisi atau menyebarkan gas (Tomari dan Razali, 2015). 

Sel darah merah matang dihasilkan oleh suatu proses yang disebut 

"normoblastic erythropoiesis". Normoblastic erythropoiesis terjadi sepenuhnya di 

sumsum tulang merah yang dapat ditemukan di tulang belakang, tulang rusuk, 

tengkorak, sternum, tulang belikat, dan ujung proksimal tulang tungkai. Sumsum 

merah juga dikenal sebagai jaringan mieloid. Pembentukan eritroblast 

dikendalikan oleh hormon glikoprotein, erythropoietin yang diproduksi di ginjal 

dari substrat plasma (eritrogenin) sebagai respons terhadap kekurangan oksigen 

(alkalosis). Efek stimulasi haemopoietin pada hemoglobin dan pembentukan RNA 

oleh sumsum tulang dihambat oleh aktinomisin D yang merupakan antibiotik dan 

"Erythron" adalah konstanta berharga yang menentukan massa gabungan dari sel 

darah merah yang matang dan belum matang (Hajjawi, 2013). 

 

B. Hemoglobin 

Hemoglobin merupakan suatu protein tetramerik eritrosit yang mengikat 

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

Hemoglobin mempunyai dua fungsi pengangkutan penting dalam tubuh manusia, 

yakni pengangkutan oksigen dari organ respirasi ke jaringan perifer dan 

pengangkutan karbondioksida dan berbagai proton dari jaringan perifer ke organ 

respirasi untuk selanjutnya diekskresikan ke luar (Kosasi, Oenzil dan Yanis, 



 

9 

 

2014). Hemoglobin merupakan molekul yang terdiri dari kandungan heme (zat 

besi) dan rantai polipeptida globin (alfa, beta, gama dan delta), berada di dalam 

eritrosit dan bertugas untuk mengangkut oksigen. Kualitas darah ditentukan oleh 

kadar hemoglobin (Hasanan, 2018). 

 

 

Gambar 1. Bentuk Hemoglobin 

1. Kadar hemoglobin 

Kadar hemoglobin adalah ukuran pigmen respiratorik dalam butiran-

butiran darah merah. Jumlah hemoglobin dalam darah normal kira-kira 15 gram 

setiap 100 ml darah dan jumlah ini biasanya disebut 100%. Batas normal nilai 

hemoglobin untuk seseorang sukar ditentukan karena kadar hemoglobin bervariasi 

diantara setiap suku bangsa. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin juga dapat 

dipengaruhi oleh peralatan pemeriksaan yang dipergunakan. Nilai batas normal 

kadar Hb menurut WHO (2001) yaitu untuk umur 5-11 tahun < 11,5 g/dL, umur 

12-14 tahun ≤ 12,0 g/dL, umur diatas 15 tahun untuk perempuan > 12,0 g/dL, dan 

laki-laki > 13,0 g/dL. 

2. Struktur hemoglobin 

Hemoglobin terdiri dari kata "haem" dan kata "globin", dimana haem 

adalah Fe dan protoporfirin adalah mitokondria, globin adalah rantai asam amino 
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(satu pasang rantai α dan satu pasang non α). Hemoglobin adalah protein globular 

yang mengandung besi. Terbentuk dari 4 rantai polipeptida (rantai asam amino), 

terdiri dari dua rantai alfa dan dua rantai beta. Rantai asam amino tersebut terbuat 

dari 141-146 asam amino. Struktur setiap rantai polipeptida yang tiga dimensi 

dibentuk dari delapan heliks bergantian dengan tujuh segmen non heliks. Setiap 

rantai mengandung grup prostetik yang dikenal sebagai heme, yang bertanggug 

jawab pada warna merah pada darah. Molekul heme mengandung cincin 

porphirin. Pada tengahnya, atom besi bivalen dikoordinasikan. Molekul heme ini 

dapat secara reversible dikombinasikan dengan satu molekul oksigen atau karbon 

dioksida. Hemoglobin mengikat empat molekul oksigen per tetramer (satu per 

subunit heme), dan kurva saturasi oksigen memiliki bentuk sigmoid. Sarana yang 

menyebabkan oksigen terikat pada hemoglobin adalah jika sudah terdapat molekul 

oksigen lain pada tetramer yang sama. Oksigen akan lebih mudah berikatan 

apabila sudah ada oksigen berikutnya (Anamisa, 2015). 

3. Faktor–faktor yang mempengaruhi hemoglobin 

a. Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik yang dilakukan manusia akan berpengaruh terhadap 

peningkatan atau penurunan kadar hemoglobin dalam darah. Aktivitas fisik 

terbagi atas aktivitas fisik ringan, 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 

intravascular (Gunadi, Mewo dan Tiho, 2016). 
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Aktivitas fisik berat dapat memicu terjadinya 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 (Gunadi, Mewo 

dan Tiho, 2016).  

Berdasarkan tingkat intensitasnya, aktivitas fisik berat adalah kegiatan 

yang terus menerus dilakukan minimal selama 10 menit sampai denyut nadi dan 

napas meningkat lebih dari biasanya, contohnya ialah menimba air, mendaki 

gunung, lari cepat, menebang pohon, mencangkul, dll. Selama minimal tiga hari 

dalam satu minggu dan total waktu beraktivitas ≥1500 MET minute, aktivitas fisik 

berat adalah lamanya waktu (menit) melakukan aktivitas dalam satu minggu 

dikalikan bobot sesbesar 8 kalori. Aktivitas sedang apabila melakukan kegiatan 

fisik sedang (menyapu, mengepel, dll) minimal lima hari atau lebih dengan durasi 

beraktivitas minimal 150 menit dalam satu minggu. Selain kriteria di atas maka 

termasuk aktivitas fisik ringan (WHO, 2012). 

b. Indeks masa tubuh 

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan alat ukur yang sederhana untuk 

memantau status gizi. Status gizi mempunyai korelasi positif dengan konsentrasi 
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hemoglobin, artinya semakin buruk status gizi seseorang maka semakin rendah 

kadar hemoglobin orang tersebut. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh pekerja 

bangunan mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi, sedangkan aktivitas yang 

mereka lakukan cukup berat sehingga mengalami gangguan pencernaan, 

akibatnya proses penyerapan dalam tubuh terganggu sehingga menyebabkan 

kekurangan nutrisi dan juga zat besi yang mempengaruhi ukuran bentuk tubuh dan 

status gizi, serta kadar hemoglobin (Sukarno, Marunduh dan Pangemanan, 2016). 

Indeks Masa Tubuh dapat diukur dengan cara sebagai berikut: 

IMT =  

Keterangan: 

IMT = Indeks Masa Tubuh 

BB = berat badan (kg) 

TB = tinggi badan (m2) 

Rentang nilai IMT menurut Depkes (2010) adalah sebagai berikut: untuk 

perempuan dewasa dan laki-laki dewasa, kurus: <17 kg/m2; normal: 17-25 kg/m2; 

gemuk 25,1-27,0 kg/m2; dan obesitas >30 kg/m2. 

c. Umur dan jenis kelamin 

Umur dan jenis kelamin adalah faktor yang cukup menentukan kadar 

hemoglobin darah. Nilai media hemoglobin naik selama 10 tahun pada masa 

anak-anak, selanjutnya akan meningkat pada masa pubertas (Gibson, 2005). Usia 

lanjut, dengan bertambahnya umur seseorang seperti hilangnya masa jaringan 

aktif, dan berkurangnya fungsi dari banyak organ dalam tubuh manusia 

menyebabkan kadar hemoglobin menurun. Kadar hemoglobin wanita lebih rendah 
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daripada pria karena wanita mengalami menstruasi (Andriani dan Wirjatmi, 

2012). 

d. Merokok 

Hemoglobin merupakan salah satu senyawa dalam sel darah merah yang 

berfungsi mengangkut zat oksigen ke dalam sel-sel tubuh. Perokok berat 

mengalami peningkatan kadar hemoglobin, hal ini terjadi karena reflek dari 

mekanisme kompensasi tubuh terhadap rendahnya kadar oksigen yang berikatan 

dengan hemoglobin akibat digeser oleh karbon monoksida yang mempunyai 

afinitas terhadap hemoglobin yang lebih kuat. Sehingga tubuh akan meningkatkan 

proses hematopoiesis lalu meningkatkan produksi hemoglobin, akibat dari 

rendahnya tekanan parsial oksigen (PO2) di dalam tubuh (Kalangi dan Pasiak, 

2016)  

e. Dehidrasi 

Dehidrasi diartikan sebagai kurangnya cairan di dalam tubuh karena 

jumlah yang keluar lebih besar dari pada jumlah yang masuk. Jika tubuh 

kehilangan banyak cairan, maka tubuh akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi salah 

satu faktor yang dapat menyebabkan kadar hemoglobin meningkat. Hal ini 

disebabkan karena ketika dehidrasi, volume plasma darah akan otomatis 

meningkat, ketika volume plasma darah semakin banyak, maka jumlah 

hemoglobin pun akan meningkat. Dehidrasi dapat terjadi jika seseorang 

kekurangan cairan atau mengalami diare yang memaksa untuk membuang banyak 

cairan dalam tubuh. Kondisi ini dapat diatasi dengan cara banyak mengonsumsi 

cairan. Apabila mengonsumsi air dengan cukup dan kebutuhan cairan tubuh sudah 

terpenuhi, kadar hemoglobin akan kembali normal (Sari dan Nindya, 2018). 
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C. Anemia 

Anemia adalah suatu keadaan dimana menurunnya hemoglobin, 

hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal  (Masthalina dan 

Laraeni, 2013). Anemia dapat terjadi akibat faktor gizi dan non gizi. Faktor gizi 

terkait dengan defisiensi protein, vitamin, dan mineral, sedangkan faktor non gizi 

terkait penyakit infeksi. Protein berperan dalam proses pembentukan hemoglobin, 

ketika tubuh kekurangan protein dalam jangka waktu lama pembentukan sel darah 

merah dapat terganggu dan ini yang menyebabkan timbul gejala anemia, 

sedangkan vitamin yang terkait dengan defisiensi zat besi adalah vitamin C yang 

dapat membantu mempercepat penyerapan besi di dalam tubuh serta berperan 

dalam memindahkan besi ke dalam darah, mobilisasi simpanan besi terutama 

hemosiderin dalam limpa. Sebagian besar anemia disebabkan oleh kekurangan 

satu atau lebih zat gizi esensial (zat besi, asam folat, B12) yang digunakan dalam 

pembentukan sel-sel darah merah. Secara morfologis, anemia dapat 

diklasifikasikan menurut ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya 

(Masrizal, 2017). 

1. Anemia makrositik adalah ukuran sel darah merah bertambah besar dan jumlah 

hemoglobin tiap sel juga bertambah. Ada dua jenis anemia makrositik yaitu: 

a. Anemia megaloblastik adalah kekurangan vitamin B12, asam folat dan 

gangguan sintesis DNA. 

b. Anemia non megaloblastik adalah eritropolesis yang dipercepat dan 

peningkatan luas permukaan membran. 
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2. Mikrositik 

Mengecilnya ukuran sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi besi, 

gangguan sintesis globin, porfirin dan heme serta gangguan metabolisme besi 

lainnya. 

3. Normositik 

Pada anemia normositik ukuran sel darah merah tidak berubah, ini 

disebabkan kehilangan darah yang parah, meningkatnya volume plasma secara 

berlebihan, penyakit-penyakit hemolitik, gangguan endokrin, ginjal, dan hati. 

Anemia Defisiensi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat 

besi dalam darah, artinya konsentrasi hemoglobin dalam darah berkurang karena 

terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi 

dalam darah. Jika simpanan zat besi dalam tubuh seseorang sudah sangat rendah 

berarti orang tersebut mendekati anemia walaupun belum ditemukan gejala-gejala 

fisiologis. Zat besi yang sangat rendah lambat laun tidak akan cukup untuk 

membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang sehingga kadar 

hemoglobin terus menurun di bawah batas normal, keadaan inilah yang disebut 

anemia gizi besi. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh 

berkurangnya cadangan besi tubuh. Anemia defisiensi besi ini ditandai dengan 

menurunnya saturasi transferin, berkurangnya kadar feritin serum atau 

hemosiderin sumsum tulang. Secara morfologis keadaan ini diklasifikasikan 

sebagai anemia mikrositik hipokrom disertai penurunan kuantitatif pada sintesis 

hemoglobin (Masrizal, 2017). 
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D.   Pekerja Bangunan 

Kegiatan konstruksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya 

pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana fisik, yang mempunyai rangkaian 

kegiatan dan memenuhi persyaratan melalui suatu ruang lingkup pekerjaan 

tertentu yang dilakukan beberapa kelompok orang. Kegiatan konstruksi identik 

dengan pekerjaan proyek konstruksi, yaitu kegiatan sementara yang berlangsung 

dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu untuk 

melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. 

Perkembangan bidang manajemen konstruksi perlu diimbangi dengan adanya 

tenaga kerja atau pekerja dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Yang 

termasuk dalam aspek sumber daya manusia adalah pekerja bangunan di 

lapangan, yaitu pekerja bangunan yang terlibat langsung pada pelaksanaan proyek 

dan memegang peranan penting dalam pencapaian sasaran proyek.  Pekerja 

proyek di lapangan, dalam hal ini tukang dan buruh bangunan, identik dengan 

pekerjaan sektor keras, yang mayoritas adalah pekerja laki-laki (Melati, Zaika dan 

Budio, 2011). Tenaga kerja dibagi beberapa bagian seperti:  tenaga kerja ahli, 

mandor, tenaga tukang (tukang besi, tukang batu, tukang kayu, tukang las dan 

tukang listrik), tenaga kasar, dan tenaga keamanan (Gunadi, Mewo dan Tiho, 

2016). 

 

A. Pemeriksaan Kadar Hemoglobin 

Kadar hemoglobin dalam darah dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu 

berdasarkan kolorimetrik visual cara Sahli, fotoelektrik cara Cyanmethemoglobin, 

dan Flow Cytometry. Cara Sahli memiliki kekurangan yaitu tidak semua macam 

hemoglobin dalam darah diubah menjadi hematin asam, misalnya karboksi-
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hemoglobin, methemoglobin dan sulfhemeglobin. Alat pemeriksaan cara Sahli 

juga tidak dapat distandarkan, maka ketelitian cara Sahli hanya mencapai ±1%. 

Pemeriksaan dengan cara Cyanmethemoglobin dapat mengukur hampir semua 

haemoglobin, kecuali sulfhemoglobin. Larutan standart Cyanmethemoglobin juga 

memiliki sifat yang stabil dan mudah diperoleh. Ketelitian yang dicapai dengan 

cara ini sebesar ± 2% (Yunita, 2018).  

Salah satu alat automatic hematology analyzer untuk pemeriksaan darah 

lengkap dengan metode flow cytometry adalah CELL-DYN Ruby. Sel-sel dari 

sampel masuk dalam suatu flow chamber, dibungkus oleh cairan pembungkus. 

Sel-sel dialirkan melewati suatu celah atau lubang dengan ukuran kecil yang 

memungkinkan sel lewat satu demi satu kemudian dilakukan proses pengukuran. 

Aliran yang keluar sel tersebut kemudian melewati medan listrik dan dipisahkan 

menjadi tetesan-tetesan sesuai dengan muatanya. Tetesan-tetesan yang telah 

terpisah ditampung ke dalam beberapa saluran pengumpul yang terpisah. Apabila 

cahaya tersebut mengenai sel, akan dihamburkan, dipantulkan, atau dibiaskan ke 

semua arah. Beberapa detector yang diletakkan pada sudut-sudut tertentu akan 

menangkap berkas-berkas sinar sesudah melewati sel sehingga dapat diperoleh 

jumlah sel (Ariati, 2013). 

 


