
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan penyakit akibat kerja 

terutama dermatitis kontak kerja yaitu petani, pekerja bangunan, pekerja 

salon, dan pekerja tekstil dan industri rumahan (home industry). Pada 

sebagian besar daerah industri di negara barat, dermatitis kontak akibat 

kerja merupakan salah satu kejadian yang sering dilaporkan dan 

insidennya diperkirakan bervariasi di antara 50-190 kasus per 100.000 

pekerja per tahun. (Djuanda dan Sularsito, 2007). 

Penelitian WHO pada pekerja tentang penyakit akibat kerja di lima 

benua tahun 2008, memperlihatkan bahwa penyakit gangguan otot rangka 

(Musculo Skeletal Disease) pada urutan pertama 48%, kemudian 

gangguan jiwa 10-30%, penyakit paru obstruksi kronis 11%, penyakit 

kulit (dermatitis) akibat kerja 10%, gangguan pendengaran 9%, keracunan 

pestisida 3%, cedera dan lain-lain (WHO, 2008).  

Menurut Siregar (2009) prevalensi penyakit dermatitis akibat kerja 

di industri saat ini meningkat sejalan dengan peningkatan penggunaan 

bahan kimia di industri tersebut. Beberapa penelitian yang dilakukan di 

Indonesia antara lain 30% dari penebang kayu di Palembang, 11% dari 

pekerja perusahaan kayu lapis menderita dermatitis kontak, 23,75% dari 

pekerja pengolahan minyak di Sumatera Selatan menderita dermatitis 
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akibat kerja. Dari data ini terlihat bahwa dermatitis akibat kerja memiliki 

prevalensi cukup tinggi, walaupun jenis dermatitisnya berbeda di setiap 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sadzali (2010) menyatakan 

bahwa dermatitis akibat kerja merupakan salah satu penyakit yang sering 

timbul pada industri seperti industri pembuatan tahu yang dapat 

menurunkan produktivitas kerja. Jumlah industri tahu di Indonesia 84.000 

unit usaha dan sebanyak 80% berada di Pulau Jawa.  

Menurut Prasetyo (2012) di Surakarta jumlah industri pembuatan 

tahu terbanyak dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah yaitu terdapat  

di RT 3 RW 3 Krajan, Mojosongo. Dari 120 Kepala Keluarga (KK) di 

wilayah Krajan, 90% di antaranya, atau sekitar 100 Kepala Keluarga  

(KK) berprofesi sebagai produsen tahu. Penelitian  Pramungtyas dkk 

(2012) menunjukkan bahwa persentase jenis penyakit kulit dalam kurun 

waktu 1 tahun  di RS. Moewardi Surakarta yang terbanyak adalah 

dermatitis (20,7%), diikuti oleh hemangioma (19,2%), infestasi parasit 

(10,8%), infeksi jamur (10,2%), infeksi bakteri (8,9%), dan infeksi virus 

(8,6%). Menurut data dari Puskesmas Sibela, Jebres, Surakarta tahun 

2015 terdapat dua jenis penyakit dermatitis yang terjadi, yaitu dermatitis 

akibat infeksi dan dermatitis akibat alergi. Pada kasus penyakit dermatitis 

akibat infeksi berjumlah 103 kasus dan penyakit dermatitis akibat alergi 

berjumlah 286 kasus. 

Penyakit dermatitis kontak sering dihubungkan dengan personal 

hygiene yang merupakan salah satu kemampuan dasar manusia dalam 
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memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan 

dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya, seseorang 

dinyatakan terganggu personal hygiene jika tidak dapat melakukan 

perawatan diri (Depkes, 2000). Berdasarkan penelitian Silalahi (2010) di 

TPA Namo Bintang terdapat hubungan yang bermakna antara personal 

hygiene dengan gangguan penyakit kulit. Kulit merupakan pembungkus 

elastik yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Salah satu 

bagian tubuh manusia yang cukup sensitif terhadap berbagai macam 

penyakit adalah kulit. Demikian pula sebaliknya, lingkungan yang kotor 

akan menjadi sumber 2 munculnya berbagai penyakit antara lain penyakit 

kulit (Djuanda dan Sularsito, 2007).  

Penelitian Cahyawati dan Budiono (2011), menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara personal hygiene dengan penyakit dermatitis 

dengan adanya kecenderungan bahwa responden yang menderita 

dermatitis karena memiliki personal hygiene buruk (65%). Kemudian 

dalam penelitian Rachmasari (2012)  menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara personal hygiene dengan kejadian 

dermatitis kontak iritan pada pengrajin logam, karena sesudah terdapat 

penyediaan fasilitas pencucian dan sabun pembersih ini merupakan 

kewajiban dari pemilik usaha. 

 Penelitian Rachmasari (2012) menyatakan bahwa lama paparan 

dapat mempengaruhi kejadian dermatitis kontak akibat kerja 100 % pada 

pekerja pengrajin logam. Dermatitis kontak iritan sering terjadi akibat 
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pemaparan yang berulang–ulang atau bersifat kumulatif pada kulit oleh 

bahan-bahan kimia atau fisis. Kemudian dalam penelitian Aisyah dkk 

(2012) bahwa ada hubungan yang bermakna antara lama bekerja dengan 

keluhan gangguan kulit (69,3%). Hal ini disebabkan karena waktu kerja 

responden yang terlalu panjang mengakibatkan iritasi pada kulit.  

Survei pendahuluan yang dilakukan pada bulan November 2016 di 

Pabrik Tahu Kampung Krajan RT 3 RW 3 Kelurahan Mojosongo 

Kecamatan Jebres Surakarta melalui wawancara dan observasi terhadap 18 

pekerja di pabrik tahu diketahui bahwa 60 % pekerja diantaranya 

mengalami keluhan penyakit kulit pada tangan dengan personal hygiene 

yang kurang yaitu kebiasaan mencuci tangan pekerja tidak menggunakan 

air mengalir dan tidak menggunakan sabun cuci tangan. Sebanyak 60%  

pekerja bekerja ≥8 jam per hari, dan 40% bekerja pekerja selama <8 jam 

per hari. Perbedaan lama kerja tersebut dikarenakan terdapat pekerja yang 

produksi untuk pabrik tahunya sendiri dan yang lainnya bekerja di pabrik 

tahu milik orang lain. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik 

untuk menganalisis tentang hubungan personal hygiene dan lama kerja 

dengan penyakit dermatitis di pabrik tahu Kelurahan Mojosogo 

Kecamatan Jebres Surakarta. 

 

 

 

. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan personal hygiene dan lama kerja dengan 

penyakit dermatitis di pabrik tahu Kelurahan Mojosogo Kecamatan Jebres 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis personal hygiene dan lama kerja dengan penyakit 

dermatitis di pabrik tahu Kelurahan Mojosogo Kecamatan Jebres 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden penelitian 

b. Mendeskripsikan personal hygiene, lama kerja, dan penyakit 

dermatitis. 

c. Menganalisis hubungan personal hygiene pekerja dengan penyakit 

dermatitis 

d. Menganaisis hubungan lama kerja pekerja di pabrik tahu dengan  

penyakit dermatitis.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pekerja  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pekerja pembuat tahu mengenai penyakit akibat kerja terutama 

penyakit dermatitis dan lebih meningkatkan personal hygiene pekerja. 

2. Bagi Pemilik Pabrik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemilik 

pabrik tahu agar dapat mencegah terjadinya penyakit dermatitis pada 

pekerjanya. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk 

penelitian terkait penyakit dermatitis dengan variabel yang berbeda. 

4. Bagi Instansi Kesehatan 

Penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi 

kesehatan terkait agar dapat melakukan pemeriksaan kepada pekerja 

pabrik tahu dan mencegah terjadinya penyakit untuk pekerja yang 

lain. 

 

 

 

 

 

 


