
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan kerja adalah gangguan 

kesehatan akibat lingkungan kerja. Lingkungan kerja dikaitkan dengan segala 

sesuatu yang berada di sekitar pekerja atau yang berhubungan dengan tempat 

kerja yang dapat mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan padanya (Suma’mur, 2009). 

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan industri di Indonesia 

semakin berkembang pesat juga, tidak hanya industri formal tetapi 

perkembangan industri informal juga semakin berkembang pesat. Bertolak dari 

perkembangangan industri, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja juga 

harus menjadi perhatian. Dalam dunia kerja dikenal sektor industri formal dan 

informal. Sektor informal dan formal dibedakan karena ketidak beradaannya 

hubungan kerja atau kontrak kerja yang jelas. Pada umumnya sifat pekerjaan 

informal hanya berdasarkan perintah dan perolehan upah. Hubungan yang ada 

hanya sebatas majikan dan buruh (tenaga kerja), dengan minimnya 

perlindungan K3, pada umumnya industri formal jauh lebih baik dibanding 

industri nonformal. Dalam sektor formal institusinya jelas yaitu institusi 

formal, ada perjanjian ketenagakerjaan serta program perlindungan K3 sudah 

ada dan diterapkan. Sedangkan industri nonformal masih jauh dari yang 

diharapkan. Menyadari pentingnya K3 bagi semua orang di manapun berada 
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maupun bekerja, serta adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap 

perusahaan di era globalisasi ini maka mau tidak mau upaya untuk 

meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas dan 

komitmen semua pihak baik pemerintah maupun swasta dari tingkat pimpinan 

sampai ke seluruh karyawan dalam manajemen perusahaan.  

Upaya untuk mewujudkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat 

diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, 

peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), pencegahan 

penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (rehabilitatif) yang 

diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui 

penyelenggaraan upaya kesehatan kerja (Depkes, 2004). 

Penyakit Kulit Akibat Kerja (PKAK) adalah keadaan pada kulit yang 

terjadi akibat adanya paparan dengan banyak faktor yang berperan. Prevalensi 

penyakit kulit akibat kerja di negara industri tercatat cukup tinggi. Pada tahun 

1975, survei tahunan The National Institute of Occupational Safety Hazard 

(NIOSH) menemukan angka PKAK yang sebenarnya 20-50% lebih tinggi dari 

yang dilaporkan. Berdasarkan dari data United States Bureau of Labor 

Statistict Annual Survey of Occupational Injuries and Illnesses pada tahun 

1988, didapati 24% kasus penyakit akibat kerja adalah kelainan atau penyakit 

kulit. Jumlah kelainan yang dilaporkan paling banyak ditemukan pada pekerja 

pabrik, di Amerika Serikat biaya yang digunakan untuk menanggulangi 

kelainan kulit akibat kerja cukup besar, yang mencakup kehilangan 
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penghasilan, produktivitas dan pemindahan tenaga kerja, ganti rugi, biaya 

pengobatan dan asuransi (Djunaedi dan Lokomantono, 2003). 

Data gambaran sepuluh penyakit terbanyak pada penderita rawat jalan di 

Rumah Sakit Umum di Indonesia yang diperoleh dari Ditjen Pelayanan Medik 

Departemen Kesehatan tahun 2004, ditemukan jumlah kasus penyakit kulit dan 

jaringan subkutan lainnya yakni sebesar 419.724 kasus atau dengan pevalensi 

sebesar 29%, 501,280 kasus pada tahun 2005 dengan prevalensi 3.16%, dan 

pada tahun 2006 ditemukan sebanyak 403.270 kasus dengan prevalensi 3,91% 

(Profil Kesehatan Indonesia 2004-2006). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, prevalensi dermatitis di 

Jawa Tengah sebesar 8%. Sedangkan untuk prevalensi Dermatitis di Kabupaten 

Wonosobo mencapai 4,8%. Dermatitis pada nelayan dilaporkan bahwa ada 

hubungan antara penggunaan sarung tangan dengan kejadian dermatitis pada 

nelayan. Diketahui bahwa sebanyak 21 orang (38,2%) yang tidak 

menggunakan sarung tangan, 17 orang (81%) diantaranya menderita dermatitis 

dan 4 orang (19%) diantaranya tidak menderita dermatitis. Sebanyak 34 orang 

(61,8%) yang menggunakan sarung tangan, 7 orang (20,6%) diantaranya 

menderita dermatitis dan 27 orang (79,4%) diantaranya tidak menderita 

dermatitis (Azhar, 2011). 

Ratusan ribu jenis bahan kimia untuk berbagai macam keperluan yang di 

sediakan, diantara bahan-bahan kimia tersebut ada yang dapat digolongkan 

sebagai bahan kimia yang tidak berbahaya dan beracun (nonB3) dan ada yang 

digolongkan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) (Ahyadi, 2004). 
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Menurut Suma’mur (2009), bahan kimia dapat menyebabkan dermatitis dengan 

jalan perangsangan atau iritasi serta jalan sensitisasi, dengan mengambil air 

lapisan kulit, serta oksidasi atau reduksi, sehingga keseimbangan kulit 

terganggu dan timbulah dermatitis. 

Berdasarkan penelitian Nugraha, dkk (2008), yang berjudul Dermatitis 

Kontak pada Pekerja yang Terpajan dengan Bahan Kimia di Perusahaan 

Industri Otomotif Kawasan Industri Cibitung Jawa Barat, didapat hasil, laju 

insidensi dermatitis kontak akibat kerja sebesar 65% dengan angka prevalensi 

sebesar 74%. Sedangkan bila dilihat dari perjalanan penyakitnya, maka 

penderita dermatitis akut 26%, subakut 39%, dan kronik 9%. Sedangkan faktor 

yang paling utama mempengaruhi terjadinya dermatitis akibat kerja karena 

kontak dengan bahan kimia adalah pemakaian APD berupa sarung tangan yang 

tidak sesuai untuk jenis bahan kimia yang digunakan. Faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi dermatitis kontak akibat kerja adalah adanya kontak dengan 

bahan kimia, lama kontak, dan frekuensi kontak. Faktor umur, riwayat atopi, 

kebiasaan mencuci tangan, suhu dan kelembaban udara tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan. Belum terincinya standar prosedur kerja aman yang 

diterapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan potensi bahaya kimia, 

khususnya bahaya kontak kimia termasuk logam dengan kulit pekerja operator. 

Dalam industri Batik sekitar 20 hingga 30 pewarna dan bahan-bahan kimia 

yang berbeda digunakan dalam proses produksi. Zat-zat kimia tersebut dapat 

membantu dalam membuat produk-produk batik jika ditangani dengan benar 

dan hati-hati. Jika produk-produk dan limbahnya tidak ditangani dengan hati-
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hati, dapat merugikan dan merusak baik para pekerja maupun lingkungan 

hidup di sekitarnya. CV. Batik Brotoseno merupakan industri informal yang 

bergerak dibidang kerajinan kain batik. CV. Batik Brotoseno dalam melakukan 

proses produksi batik hingga menghasilkan warna-warna yang menarik 

tentunya memerlukan pewarna yang berkualitas tinggi dan tidak lupa dengan 

harga yang murah, perusahaan Batik Brotoseno, untuk pewarnaan kain batik 

lebih memilih menggunakan zat pewarna sintetis, seperti Indigosol, Naptol dan 

Remasol, dll, yang merupakan kategori zat pewarna sintetik. selain itu dalam 

proses pewarnaan kain batik juga digunakan zat kimia berbahaya seperti 

caustik soda (NaOH) yang digunakan untuk pengancingan warna agar tidak 

mudah luntur. Proses kerja pewarnaan kain batik yang dilakukan pekerja 

bagian pewarnaan ini mempunyai risiko terkena penyakit dermatitis akibat 

kerja dengan gejala yaituTimbulnya Lesi kemerahan pada bagian kulit, terasa 

gatal-gatal, kulit mengering,  pecah-pecah, terasa panas, mudah terangsang.  

perubahan warna kulit menjadi kemerahan dan terasa perih (lecet) (Harahap, 

2000). 

Dari survei awal penelitian selama 2 hari di bagian pewarnaan, beberapa 

pekerja yang diamati di bagian pewarnaan, pekerja tidak disiplin dalam 

pemakaian sarung tangan vinyl saat melakukan pewarnaan kain batik. Pihak 

manajemen perusahan belum menerapkan pengawasan dan penerapan sangsi, 

pihak manajemen perusahaan juga sangat kurang dalam memperhatikan 

ketersediaan dan kondisi APD tangan yang digunakan untuk pekerja. APD 

yang ada sangat terbatas, pekerja hanya menggunakan sarung tangan secara 
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bergantian sesuai kebutuhan (digunakan untuk melakukan pewarnaan dengan 

bahan iritan kuat), serta kurangnya dan perawatan kelayakan sarung tangan 

vinyl juga merupakan faktor-faktor dimana pekerja tidak disiplin dalam 

pemakaian sarung tangan vinyl. 

Kemudian melakukan wawancara dengan 8 pekerja, diperoleh hasil yaitu 

semua pekerja mengetahui secara umum jenis dan kegunaan sarung tangan 

yang diberikan manajemen perusahaan, tetapi pada saat melakukan pekerjaan 

tidak ada  pekerja yang memakai sarung tangan, dengan alasan pekerjaan 

pewarnaan yang dilakukan tidak berbahaya dan tidak menimbulkan penyakit 

yang serius hanya iritasi ringan seperti: gatal-gatal atau alergi, serta alasan lain 

adalah tidak nyaman menggunakan sarung tangan. Setelah selesai bekerja 

pekerja melakukan cuci tangan menggunakan larutan kaporit dengan 

konsentrasi  rendah  untuk menghilangkan pewarna yang menempel pada kulit 

dan detergen untuk menghilangkan bau pewarna kain. Penyakit infeksi kulit 

yang dialami, pekerja semuanya mengalami penyakit kulit yang disebabkan 

dari kegitatan pewarnaan seperti gatal-gatal, bintik-bintik merah, panas, dan 

luka pada kulit (melepuh). Adanya gejala-gejala tersebut dimungkinkan kerena 

pekerja dalam melakukan pewarnaan setiap harinya pekerja tidak disiplin 

menggunakan sarung tangan vinyl, sehingga kulit dapat berkontak langsung 

dengan bahan-bahan iritan (pewarna sintetis dan zat kimia)  secara berulang-

ulang. Lamanya kontak langsung dengan bahan iriatan (lama paparan) adalah 

faktor penyebab utama  terjadinya dermatitis kontak (Sularsito dan Djuanda, 

2007).   
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Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai 

hubungan tingkat pengetahuan dan kedisiplinan pemakaian sarung tangan vinyl 

dengan gejala dermatitis kontak pada pekerja bagian pewarnaan CV. Batik 

Brotoseno Masaran Sragen. 

 

B. Rumusan Masalah 

“Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dan kedisiplinan pemakaian 

sarung tangan vinyl dengan gejala dermatitis kontak pada pekerja bagian 

pewarnaan CV. Batik Brotoseno Masaran Sragen?” 

 

 C. Tujuan 

1. Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan kedisiplinan 

pemakaian sarung tangan vinyl dengan gejala dermatitis kontak pada 

pekerja bagian pewarnaan CV. Batik Brotoseno Masaran Sragen. 

2. Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan APD sarung tangan pada pekerja 

pada pekerja bagian pewarnaan CV. Batik Brotoseno Masaran Sragen. 

b. Mengetahui tingkat kedisiplinan pemakaian sarung tangan vinyl pada 

pada pekerja bagian pewarnaan CV. Batik Brotoseno Masaran Sragen. 

c. Mengetahui gejala-gejala dermatitis kontak akibat kerja  pada pekerja 

bagian pewarnaan CV. Batik Brotoseno Masaran Sragen. 
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D. Manfaat 

1. Peneliti 

Menambah wawasan dalam hal merencanakan penelitian, melaksanakan 

penelitian dan mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan kedisiplinan 

pemakaian sarung tangan vinyl dengan gejala dermatitis kontak. 

2. Tenaga kerja  

Menambah wawasan dan kesadaran tenaga kerja akan pentingnya 

pemakaian sarung tangan vinyl saat melakukan pekerjaan untuk 

meminimalisir kontak dengan zat pewarna sintetis dan melindungi tangan 

dari efek jangka pendek atau jangka panjang zat pewarna sintetis.  

3. Perusahaan 

Sebagai masukan pada pihak perusahaan untuk melakukan suatu 

penyuluhan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya 

mengenai alat pelindung diri dan penyakit akibat kerja.  

4. Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Menambah Kepustakaan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas 

Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5. Peneliti Lain 

Sebagai sumber informasi dan referansi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan 

kedisiplinan pemakaian sarung tangan vinyl dengan gejala dermatitis 

kontak pada pekerja bagian pewarnaan, sehingga dapat membantu 

mengembangkan penelitian. 


