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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Etiologi leukemia pada manusia belum diketahui secara pasti, 

tetapi pada penelitian mengenai proses leukemogenesis pada binatang 

percobaan ditemukan bahwa penyebabnya mempunyai kemampuan 

melakukan modifikasi deoxyribo nucleic acid (DNA), dan kemampuan ini 

meningkat bila terdapat suatu kondisi genetik tertentu seperti translokasi, 

amplifikasi dan mutasi onkogen seluler. Leukemia akut dibagi atas 

leukemia limfoblastik akut (LLA) dan leukemia mieloblastik akut 

(LMA).
1
  

Leukemia akut merupakan perubahan sel yang mengalami 

proliferasi klonal, karena progenitor abnormal pada stem cell. Sel menjadi 

tak berfungsi dan berkembang biak dengan cepat. Progenitor menjadi 

salah dalam melakukan diferensiasi dan replikasi terhadap seri limfositik 

atau mielositik atau keduanya (leukemia biphenotyping).
2
  

 Leukemia akut pada masa anak-anak merupakan 30 – 40% dari 

keganasan. Insidensi rata-rata 4 – 4,5 kasus/tahun/100.000 anak dibawah 

15 tahun. Leukemia akut pada anak mencapai 97% dari semua leukemia 

pada anak, terdiri dari 2 tipe yaitu LLA 82% dan LMA 18%.
1 
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Beberapa hasil penelitian tentang polusi udara dengan segala 

resikonya telah dipublikasikan, termasuk risiko kanker darah. WHO 

memperkirakan, bahwa 70% penduduk kota didunia pernah menghirup 

udara kotor akibat emisi kendaraan bermotor, sedangkan 10% sisanya 

menghirup udara yang bersifat marjinal.
3 

Sumber terbesar polusi udara adalah dari kendaraan bermotor, 

lebih banyak mempengaruhi anak-anak dari pada orang dewasa. Penelitian 

di Italia, anak-anak yang tempat tinggalnya didekat jalan raya 

menunjukkan  adanya hubungan antara paparan polutan benzena yang 

berasal dari asap knalpot kendaraan bermotor dengan kejadian leukemia 

pada anak.
3,4 

Rokok sudah lama diketahui dapat menyebabkan berbagai penyakit 

seperti kanker paru, penyakit jantung, kanker nasofaring dan penyakit 

darah. Didalam rokok terdapat lebih dari 200 zat kimia yang dapat 

membahayakan kesehatan. Diantara zat-zat kimia tersebut yang terpenting 

dan sudah diketahui ialah tar, nikotin, benzena dan CO (Karbon 

Monooksida).
5 

Benzena telah lama dikenal sebagai karsinogen dan sebagai 

penyebab penyakit akibat kerja. Hasil penelitian sebelumnya menemukan 

adanya hubungan antara eksposur benzena dengan peningkatan LMA. 

Penelitian Bloemen dkk. juga menemukan adanya hubungan antara lama 

eksposur benzena dengan kejadian leukemia akut.
6,7 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara paparan polutan asap knalpot kendaraan 

bermotor, polutan asap rokok, limbah industri atau pabrik yang 

mengandung benzena dengan timbulnya kejadian leukemia akut pada 

anak. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Umum 

Menguji hubungan polutan benzena terhadap terjadinya leukemia akut 

pada anak. 

1.3.2 Khusus 

- Menguji hubungan polutan dari asap knalpot kendaraan bermotor yang 

mengandung benzena terhadap terjadinya leukemia akut pada anak. 

- Menguji hubungan polutan dari asap rokok yang mengandung benzena 

terhadap terjadinya leukemia akut pada anak. 

- Menguji hubungan polutan dari limbah industri atau asap cerobong 

pabrik yang mengandung benzena terhadap terjadinya leukemia akut 

pada anak. 

- Menguji hubungan polutan ganda yang mengandung benzena terhadap 

terjadinya leukemia akut pada anak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

- Menambah pengetahuan tentang penyakit leukemia akut pada anak. 
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- Untuk memberikan gambaran apakah polutan dari asap knalpot 

kendaraan bermotor, asap rokok, limbah industri atau asap cerobong 

pabrik yang mengandung benzena dapat menyebabkan terjadinya 

leukemia akut pada anak. 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk 

penelitian selanjutnya khususnya tentang penyakit leukemia akut pada 

anak. 

 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Daftar penelitian sejenis 

No. Penelitian Metode Hasil Penelitian  Pembeda 

1. Xiao Ou Shu 

dkk. 

Parental 

Occupational 

Exposure to 

Hydrocarbons 

and Risk of 

Acute 

Lymphocytic 

Leukemia in 

Offspring.  

Case-

control 

  Hasil peneliti 

menunjukkan 

tidak ada 

hubungan antara 

leukemia akut 

pada anak dengan 

pekerjaan orang 

tua yang sering 

menggunakan 

bahan yang 

mengandung 

benzena. 

 Penelitian 

dilakukan di 

negara maju 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di 

negara 

berkembang. 
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2. Paolo C dkk. 

Childhood 

leukemia and 

road traffic.
 

Case-

control 

  Hasil peneliti 

menunjukkan 

adanya hubungan 

antara anak yang 

tinggal disekitar 

jalan raya dengan 

kejadian 

leukemia pada 

anak. 

 Penelitian 

dilakukan di 

negara maju 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di 

negara 

berkembang. 

3. C Steffen dkk. 

Acute 

childhood 

leukaemia and 

environmental 

exposure to 

potential 

sources of 

benzene and 

other 

hydrocarbons. 

Case-

control 

  Hasil peneliti 

menunjukkan 

hubungan yang 

tidak signifikan 

antara penderita 

leukemia akut 

pada anak dengan 

lingkungan yang 

tercemar 

benzena.  

 Penelitian 

dilakukan di 

negara maju 

sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di 

negara 

berkembang. 

 

 

 

 

 

 


