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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini seiring dengan peningkatkan perkembangan industri dan 

perubahan di bidang pembangunan secara umum di dunia, terjadi perubahan 

dalam pembangunan baik dalam bidang teknologi maupun industri. Pekerjaan di 

bidang industri dan teknologi mempermudah pekerja terpapar dengan bahan-

bahan iritan dan alergik. Sebagai konsekuensinya terjadi perubahan pola penyakit 

karena hubungannya dengan pekerjaan. Salah satu penyakit kulit yang terkait 

dengan masalah tersebut adalah dermatitis kontak akibat kerja.
1 

 Dermatitis adalah peradangan pada kulit (epidermis dan dermis) yang 

bersifat akut, subakut, atau kronis dan dipengaruhi oleh faktor endogen dan 

eksogen. Salah satu jenis dari dermatitis adalah dermatitis kontak akibat kerja. 

Dermatitis kontak akibat kerja dijumpai sebanyak 90% dari semua kasus kulit 

yang berhubungan dengan pekerjaan.
25

Merupakan suatu keadaan kulit yang 

disebabkan oleh paparan yang berhubungan dengan pekerjaan.
9
Hal ini terjadi 

pada pekerja yang terpapar pada bahan-bahan iritatif, alergenik atau faktor fisik 

khusus di tempat kerja.
19

 Dermatitis ini dapat dibagi menjadi dermatitis kontak 

iritan (DKI) dan dermatitis kontak alergik (DKA). 
2 

 Dermatitis kontak iritan (DKI) merupakan reaksi peradangan non 

imunologik pada kulit yang disebabkan oleh kontak dengan faktor eksogen 

ataupun endogen. Sedangkan dermatitis kontak alergik (DKA) terjadi berdasarkan 

reaksi imunologis berupa reaksi hipersensitivitas tipe IV. 
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 Pada dermatitis kontak, kelainan kulit ditentukan oleh berbagai faktor 

yaitu lama kontak, frekuensi yang berulang, suhu, kelembaban dan lingkungan. 

Faktor individu yang juga berpengaruh adalah hygiene perorangan, lokasi kulit, 

penggunaan alat pelindung diri, umur, ras, jenis kelamin, dan riwayat atopik.  

 Salah satu perkerjaan yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit ini 

adalah pekerja bangunan. Dermatitis kontak merupakan bagian terbesar, 90-95%, 

dari penyakit kulit akibat kerja.
3 

Di Amerika Serikat, industri bangunan 

merupakan salah satu dari tiga besar industri yang memiliki angka tertinggi 

terhadap penyakit kulit akibat kerja. Walaupun penyakit ini jarang membahayakan 

jiwa namun dapat menyebabkan morbiditas yang tinggi dan penderitaan bagi 

pekerja, sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan ekonomi dan kualitas hidup 

penderita. 

 Presentasi DAK dari seluruh penyakit-penyakit akibat kerja adalah sekitar 

50-60%.
3,9 

Di Singapura dari tahun 1984-1985, 557 penderita dermatitis kontak 

akibat kerja (DKAK) terdapat 557 orang, DKI sebanyak 55.7% (310 orang), DKA 

sebanyak 38.6% (215 orang) dan non-dermatitis kontak sebanyak 5.7% (32 

orang).
4,8

 Sedangkan pada tahun 1989-1998, penderita dermatitis kontak akibat 

kerja didapati 97.2% adalah dermatitis kontak. Dermatitis kontak iritan (62.1%) 

lebih banyak daripada dermatitis kontak alergik (36.0%).
5
 Dilihat dari jumlah 

tenaga kerja konstruksi bangunan di Jawa Tengah pada 1998, dari 578.543 orang 

meningkat menjadi 720.294 orang.
6 

 Penelitian-penelitian penyakit kulit akibat kerja (PKAK) telah dilakukan 

sejak 22 tahun yang lalu, antara lain: dermatitis kontak diantara pekerja tembakau 
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(Harahap, 1968), dermatitis kontak pada pekerja di sebuah perusahaan karet di 

Sumatera Utara (Roesyanto-Mahadi), dermatosis akibat kerja pada pengrajin batik 

(Soebono, dkk), dermatitis kontak akibat kerja pada industri kayu regas (Sukanto), 

dermatitis akibat kerja karyawan penebangan kayu di Sumatera Selatan (Athuf 

dan Siregar), dermatitis pada pekerja vanili (Warouw), dan dermatitis kontak pada 

pekerja di sebuah pabrik penyamakan kulit di Kodya Semarang (Kabulrachman, 

dkk); sedangkan pada pekerja bangunan jarang dilakukan. 

 Beberapa bahan yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan adalah semen 

(kromium, kobalt), epoxy resin, lem, cat, penghilang cat, pernis, terpentin, kayu, 

bahan pengawet kayu, amonia, bahan-bahan fiberglass.
7
 Dengan mengetahui 

alergen kontak, maka dapat dilakukan pencegahan, yang pada gilirannya 

merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan efektivitas dan 

produktivitas perusahaan. 

 Dari beberapa bahasan di atas kita dapat mengetahui dengan jelas problem 

atas masalah pada pekerja bangunan. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk 

melakukan penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya dermatitis kontak 

akibat kerja pada pekerja bangunan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1  Rumusan Masalah Umum 

Apa saja faktor terjadinya dermatitis kontak pada pekerja bangunan di kota 

Semarang? 

1.2.2  Rumusan Masalah Khusus 

Apakah frekuensi paparan dan jenis pekerjaan merupakan faktor penyebab 
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terjadinya dermatitis kontak? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya dermatitis kontak pada pekerja bangunan di kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendapatkan data prevalensi dermatitis kontak pada pekerja bangunan 

di kota Semarang. 

2. Mendapatkan data frekuensi paparan pada pekerja bangunan di kota 

Semarang. 

3. Mengetahui data jenis pekerjaan apa yang berisiko terkena dermatitis 

kontak pada pekerja bangunan di kota Semarang. 

4. Mengetahui apakah frekuensi paparan dan jenis pekerjaan di proyek 

bangunan merupakan faktor penyebab dermatitis kontak pada pekerja 

bangunan di kota Semarang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada klinisi 

maupun pada pekerja bangunan di kota Semarang, tentang apa saja faktor 

terjadinya dermatitis kontak pada pekerja bangunan di kota Semarang. 

1.4.2 Manfaat Penelitian Selanjutnya 

1. Menambah data penelitian mengenai prevalensi dan faktor penyebab 

terjadinya dermatitis kontak pada pekerja bangunan di kota Semarang. 
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2. Memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut terkait 

angka kejadian dermatitis kontak pada pekerja bangunan. 

1.4.3 Manfaat Pelayanan Kesehatan 

Memberikan bahan untuk menerapkan strategi pencegahan dalam 

meminimalisir angka kejadian dermatitis kontak pada pekerja bangunan. 

1.5  Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Tahun Metode Hasil 

1. Wisnu 

Nuraga, 

dkk 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kejadian 

Dermatitis 

Kontak Pada 

Karyawan 

yang Terpajan 

dengan Bahan 

Kimia di 

Perusahaan 

Industri 

Otomotif 

Kawasan 

Industri 

Cibitung, Jawa 

Barat 

2008 Cross 

Sectional 

Dari 54 responden, 

74% (40 karyawan) 

mengalami dermatitis 

kontak akibat kerja: 

akut 26% (14 

karyawan), subakut 

39% (21 karyawan), 

dan kronik 9% (5 

karyawan) adalah 

subjek penelitian 

yang mengalami 

dermatitis kontak. 

Berdasarkan analisis 

stasistik multivariat 

terdapat 3 faktor yang 

sangat mempengaruhi 

kejadian dermatitis 

kontak ini yaitu lama 

kontak, frekuensi 

kontak, dan yang 

paling dominan 
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No Peneliti Judul Tahun Metode Hasil 

adalah penggunaan 

alat pelindung diri 

(APD). 

2. Angkit 

Octovanni 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Dermatitis 

Kontak Iritan 

pada 

Karyawan 

Pabrik 

Pengolahan 

Aki Bekas di 

Lingkungan 

Industri Kecil 

(LIK) 

Semarang 

2009 Cross 

Sectional 

Dari 32 responden, 

75% responden 

menderita dermatitis 

kontak iritan. Uji 

bivariat dilakukan 

dengan menggunakan 

uji chi square 

(p<0,05) diperoleh 

hasil variabel yang 

mempunyai 

hubungan bermakna 

dengan dermatitis 

kontak iritan adalah 

vaiabel lama kontak 

(p=0,001). sedangkan 

umur (p=1,000), 

masa kerja (p=1,000), 

personal hygiene 

(p=1,000), pemakaian 

APD sarung tangan 

(p=1,000) dan 

pemakaian APD 

sepatu penutup 

(p=0,642) tidak 

mempunyai 

hubungan yang 
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No Peneliti Judul Tahun Metode Hasil 

bermakna. 

3. Dwi 

Ambang 

Prasetyo 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

Dengan 

Dermatitis 

Kontak Iritan 

Pada Tangan 

Pekerja 

Konstruksi 

yang Terpapar 

Semen di PT. 

Wijaya 

Kusuma 

Contractors 

2014 Cross 

Sectional 

Dari 32 responden, 

menunjukkan  tidak 

ada hubungan antara 

masa kerja 

(p=0,083;p>0,05). 

Tidak ada hubungan 

antara usia dengan 

dermatitis kontak 

pada tangan 

(p=0,8747;p<0,05). 

Ada hubungan antara 

frekuensi paparan 

dengan dermatitis 

kontak 

(p=0,028;p>0,05). 

Ada hubungan antara 

keahlian pekerja 

dengan dermatitis 

kontak 

(p=0,045;p<0,05). 

4. Raymond 

Widjajaha

kim 

Insiden dan 

Pola Penyebab 

Dermatitis 

Kontak 

Alergik Akibat 

Kerja pada 

Pekerja 

Konstruksi 

2001  Dari 60 reponden, 

didapati 4,61% (25 

karyawan) yang 

mengalami dermatitis 

kontak yang 

diperkirakan suatu 

dermatitis kontak 

alergik. Semua 
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No Peneliti Judul Tahun Metode Hasil 

Bangunan di 

Kodya 

Semarang 

penderita adalah laki-

laki, dengan usia 

rerata 32,24 tahun 

dengan SD = 12,55 

 

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada 

subjek penelitian, tahun, variabel serta ruang lingkup penelitian. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, meskipun dilakukan pada beberapa jenis 

pekerjaan dengan berbagai variabel yang sama, tidak selalu membuahkan hasil 

yang sama. Subjek pada penelitian ini adalah pekerja bangunan di kota Semarang. 

Sedangkan variabel pada penelitian ini tidak hanya berdasar pada satu faktor 

resiko penyebab dermatitis kontak iritan. Ruang lingkup penelitian ini adalah 

pekerja bangunan di kota Semarang. 

 


