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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dermatitis kontak akibat kerja adalah sebuah kondisi abnormal kulit 

yang disebabkan atau diperparah oleh zat atau proses yang terkait dengan 

lingkungan kerja (Taylor, et al., 2008). Dermatitis kontak dibagi menjadi dua, 

yaitu dermatitis kontak iritan (DKI) disebabkan oleh iritan kimia dan 

dermatitis kontak alergi (DKA) disebabkan oleh antigen (alergen) yang 

menghasilkan reaksi hipersensitivitas tipe IV (sel-mediated or delayed) (Wolf, 

et al., 2009). Data baru dari Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa 

dermatitis kontak alergik akibat kerja ternyata cukup tinggi yaitu berkisar 

antara 50 dan 60 persen (Menaldi, et al., 2015). Burrows melaporkan sekitar 

113 dari 184 pasien dengan kasus DKAK berat yang telah diobati, 79 % 

pasien masih mengalami masalah dengan DKAK. Menurut angka yang 

dipublikasikan, antara 20-80% individu dengan DKAK akan terus terpengaruh 

minimal enam bulan sejak diagnosis awal  (Williams, 2009). Diperkirakan 

jumlah DKA maupun DKI makin bertambah seiring dengan bertambahnya 

jumlah produk yang mengandung bahan kimia yang di pakai oleh masyarakat 

(Menaldi, et al., 2015). 

Predileksi dermatosis akibat kerja biasanya terdapat pada lengan, 

tangan dan jari sangat mengganggu penderita melakukan pekerjaan sehingga 

sangat berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerjanya (Suma'mur, 2014). 

Faktor predisposisi yang dilaporkan oleh Williams (2009) meliputi riwayat  

atopik, usia pekerja yang terkena dampak, agen penyebab dan lama 

pemaparan terhadap agen penyebab. Laporan yang sama pada pasien DKAK 

bahwa usia, jenis kelamin, lama kerja, dan riwayat atopik merupakan faktor 

predisposisi yang sering menyebabkan DKAK (Keegel, et al., 2009). Pasien 

yang memiliki riwayat atopik (demam, asma, dan dermatitis atopik), lebih 

rentan terhadap iritasi pada kulit, permukaan jalan nafas dan mukosa (mata, 
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hidung, mulut). Beberapa penelitian membuktikan bahwa riwayat demam dan 

asma akan menyebabkan iritasi kulit yang lebih parah. Dermatitis diketahui 

juga dapat meningkatkan risiko sensitisasi alergen potensial, pasien yang 

menderita dermatitis atopik di masa lalu atau sekarang lebih rentan terhadap 

sensitisasi oleh alergen (Skotnicki, 2014). 

Dermatitis kontak akibat kerja (DKAK) menurut tingkat keparahannya 

dibagi menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Tingkat keparahan 

dermatitis kontak yang muncul tergantung pada beberapa hal, yaitu: durasi 

kulit terkena zat penyebab dermatitis kontak, kekuatan zat penyebab 

munculnya ruam, faktor lingkungan seperti suhu udara, aliran udara dan 

keringat akibat menggunakan sarung tangan,  faktor keturunan yang 

mempengaruhi respon tubuh seseorang saat kontak dengan zat tertentu, dan 

riwayat atopik (Rycroft & Frosch, 2005). Penelitian yang dilakukan di Inggris 

didapatkan bahwa prognosis DKAK yang sangat parah adalah buruk. Hasil 

penelitian menemukan bahwa 20% kasus yang dilaporkan menyebabkan 

individu tersebut memerlukan cuti kerja dan 16% tidak bekerja lagi (Plus, et 

al., 2009). Prognosis kurang baik dan menjadi kronis bila terjadi bersamaan 

dengan dermatitis oleh faktor endogen (dermatitis atopik, dermatitis 

numularis, atau psoriasis), atau sulit menghindari alergen penyebab, misalnya 

berhubungan dengan pekerjaan tertentu atau yang terdapat di lingkungan 

pasien (Menaldi, et al., 2015).  Pada sebuah penelitian pada penyakit 

dermatitis tangan didapatkan bahwa faktor penentu utama untuk prognosis 

buruk adalah usia awitan yang rendah (<20 tahun), riwayat pribadi dermatitis 

atopik, riwayat alergi, dan meluasnya dermatitis tangan (Australian 

Goverment, 2006). Diagnosis dini sangat perlu dalam upaya penanggulangan 

dermatosis akibat kerja, sebab dengan melakukan diagnosis dermatosis akibat 

kerja seawal mungkin dapat dilaksanakan upaya preventif yang cepat dan 

tepat serta perlindungan kesehatan pada penderita dapat sesegera mungkin 

diselenggarakan (Suma'mur, 2014). 

Salah satu penyebab DKAK adalah bahan kimia yang sering digunakan  

dalam industri tekstil, seperti industri batik yang banyak berdiri di Surakarta. 
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Bahan kimia tersebut dapat mengakibatkan berbagai kelainan kulit (Sulistyani, 

et al., 2010). Contoh bahan kontak untuk dermatitis iritan kuat adalah asam 

dan basa keras yang sering digunakan dalam industri (Harahap, 2015). Bahan 

kimia yang sering digunakan di pabrik batik adalah natrium hidroksida, yang 

dikenal sebagai soda kausatik atau sodium hidroksida adalah sejenis basa 

logam kausatik yang sering digunakan di pabrik batik. Natrium hidroksida 

terbentuk dari oksida basa. NaOH banyak digunakan di berbagai macam 

bidang industri, kebanyakan digunakan sebagai basa dalam proses produksi 

tekstil, air minum, sabun dan deterjen. Salah satu efek yang ditimbulkan dari 

NaOH adalah dapat menyebabkan  iritasi pada kulit dan saluran pernafasan 

jika terjadi penghirupan uap NaOH dalam jangka waktu yang lama 

(Sulistyani, et al., 2010). 

Pada sebuah penelitian di perusahaan Batik Putra Laweyan Surakarta, 

telah dilaporkan bahwa ada pengaruh riwayat atopik terhadap timbulnya 

dermatitis kontak iritan (Sulistyan, et al., 2010). Dalam penelitian tersebut, 

terdapat perbedaan variabel dengan penelitian yang akan saya lakukan, dan 

penelitian tersebut belum meneliti tentang tingkat keparahan. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara pengaruh riwayat atopik dengan tingkat keparahan dermatitis 

kontak akibat kerja (DKAK) pada pekerja batik di Laweyan, Surakarta.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara riwayat atopik dengan tingkat 

keparahan dermatitis kontak akibat kerja (DKAK) pada pekerja batik di 

Laweyan, Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara riwayat 

atopik dengan tingkat keparahan dermatitis kontak akibat kerja (DKAK) pada 

pekerja batik di Laweyan, Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan 

antara pengaruh riwayat atopik dengan tingkat keparahan dermatitis 

kontak akibat kerja (DKAK) pada pekerja batik di Laweyan, Surakarta.  

2. Manfaat aplikatif 

a. Untuk masyarakat 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi 

untuk masyarakat agar melakukan  pencegahan dini terhadap 

terjadinya dermatitis kontak akibat kerja (DKAK). 

b. Untuk institusi 

Dapat memberikan informasi pada institusi tentang pengaruh riwayat 

atopik dengan tingkat keparahan dermatitis kontak akibat kerja 

(DKAK). 

c. Untuk perusahaan 

Dapat memberikan informasi pada perusahaan mengenai pengaruh 

riwayat atopik dengan tingkat keparahan dermatitis kontak akibat kerja 

(DKAK). 

d. Untuk peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai acuan dan informasi penelitian selanjutnya. 

 


