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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Rinitis Akibat Kerja 

2.1.1 Definisi rinitis akibat kerja 

Rinitis akibat kerja adalah inflamasi pada hidung dengan 

karakteristik gejala yang bersifat intermiten atau persisten, berupa 

bersin-bersin, beringus, hidung gatal, dan atau hidung tersumbat, 

dengan hambatan aliran udara hidung (nasal airflow), dan atau 

hipersekresi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja dimana 

gejala akan membaik jika berada di luar tempat kerja.
20

 

 

2.1.2 Agen penyebab rinitis akibat kerja 

Agen penyebab rinitis akibat kerja dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 jenis berdasarkan berat molekulnya,
20

 yaitu: 

1) Bahan dengan berat molekul tinggi: 

a. Glikoprotein hewani seperti tikus, hewan ternak, ikan, udang, 

kerang, tungau atau serangga lain. 

b. Glikoprotein nabati seperti latex, debu gandum, debu terigu, 

debu kacang kedelai, bioaerosol (jamur, endotoksin), enzim 

biologi (enzim proteolitik). 
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2) Bahan dengan berat molekul rendah: 

a. Bahan-bahan kimia seperti anhidrat, amin, pewarna reaktif, 

isosianat, antibiotik, solvent, kromium, kobalt, asap polusi atau 

asap pembuangan. 

 

Tabel 2. Agen penyebab dan prevalensi kejadian rinitis akibat kerja
20 

Agen Pekerjaan 
Prevalensi 

(%) 

Bahan dengan Berat Molekul 

Tinggi 
  

Hewan laboratorium Pekerja laboratorium 6-33 

Serangga, kutu Pekerja laboratorium, petani 2-60 

Tepung terigu, gandum Tukang roti 18-29 

Latex Petugas kesehatan, pekerja tekstil 9-20 

Alergen tumbuhan lainnya Pekerja industri rokok, cabai, merica, kunyit, buah 

kering, kopi, teh 
5-36 

Enzim biologi Petugas farmasi, Pekerja industri detergen  3-87 

Protein ikan dan hewan laut 

lainnya 

Pekerja akuarium, nelayan, pekerja industri 

makanan yang berkaitan dengan hewan laut 

 

5-24 

Bahan dengan Berat Molekul 

Rendah 
  

Diisosianat Tukang cat, pelukis 36-42 

Anhidrat Pekerja industri kimia, pekerja industri resin, 

pekerja kondensor elektrik 
10-48 

Debu kayu hutan Tukang kayu, pembuat mebel 16-36 

Logam (platinum) Pekerja penyulingan platinum 43 

Obat-obatan (psyllium, 

spiramisin, piperasilin) 
Petugas kesehatan, petugas farmasi 9-41 

Bahan kimia lain Pekerja industri kapas, industri pewarna reaktif, 

industri kain, industri kertas, industri sepatu 
3-30 
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2.1.3 Klasifikasi rinitis akibat kerja 

Rinitis akibat kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu 

rinitis alergi dan rinitis non alergi.
20

 

 

Gambar 1. Klasifikasi rinitis terkait kerja
20

 

  

1) Rinitis alergi 

Rinitis alergi adalah penyakit inflamasi yang disebabkan 

oleh reaksi alergi pada pasien atopi yang sebelumnya sudah 

tersensitisasi dengan alergen sebagai agen penyebab yang sama, 

serta dilepaskannya suatu mediator kimia ketika terjadi paparan 

ulangan dengan alergen spesifik tersebut.
21

 

Terdapat 2 fase dalam terjadinya rinitis alergi, yaitu fase 

sensitisasi dan fase elisitasi. Fase elisitasi dapat dibedakan menjadi 

tahap aktifasi dan tahap efektor.
22,23
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Fase sensitisasi diawali dengan paparan alergen yang 

menempel pada mukosa hidung bersama udara pernapasan. 

Alergen tersebut ditangkap kemudian dipecah oleh sel penyaji 

antigen (Antigen Presenting Cell/APC) seperti sel Langerhans, sel 

dendritik, dan makrofag menjadi peptida rantai pendek. Hasil 

pemecahan alegen ini akan dipresentasikan di permukaan APC 

melalui molekul kompleks histokompatibilitas mayor kelas II 

(MHC kelas II). Ikatan antara sel penyaji antigen dan sel Th 0 

melalui MHC-II dan reseptornya (TcR-CD4) memicu diferensiasi 

sel Th0 menjadi Th2. Beberapa sitokin yaitu IL3, IL4, IL5, IL9, 

IL10, IL13 dan granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

(GMCSF) akan dilepaskan.
24,25

 

IL3 dan IL4 selanjutnya berikatan dengan reseptornya di 

permukaan sel limfosit B yang mengakibatkan aktivasi sel B dan 

memproduksi imunoglobulin E (IgE) yang akan dilepaskan di 

sirkulasi darah dan jaringan sekitarnya. Molekul IgE di sirkulasi 

darah dan jaringan dapat berikatan dengan reseptornya (FcɛRI) di 

permukaan sel mast membentuk ikatan IgE-sel mast. Individu 

yang mengandung komplek tersebut disebut individu yang sudah 

tersensitisasi.
25

 

Fase aktivasi diinduksi dengan paparan alergen ulang yang 

serupa dengan alergen sebelumnya. Ikatan antara dua molekul IgE 

yang berdekatan pada permukaan sel mast dan basofil dengan 
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alergen polivalen tersebut (cross linking) memacu aktivasi 

guanosin triphospate (GTP) binding (G) protein yang 

mengaktifkan enzim phospolipase C untuk mengkatalisis 

phospatidyl inositol biphospat (PIP2) menjadi inositol triphospate 

(IP3) dan diacyl glycerol (DAG) pada membran PIP2. Inositol 

triphospate menyebabkan pelepasan ion kalsium intra sel (Ca
++

) 

dari retikulum endoplasma. Ion Ca
++

 dalam sitoplasma langsung 

mengaktifkan enzim myosin light chain kinase. Selanjutnya Ca
++

 

dan DAG bersama-sama dengan membran phospolipid 

mengaktifkan protein kinase C. Sebagai hasil akhir dari aktifasi ini 

adalah terbentuknya mediator lipid yang tergolong dalam newly 

formed mediators seperti prostaglandin D2 (PGD2), leukotrien C4 

(LTC4), platelet activating factor (PAF), dan eksositosis granula 

sel mast yang berisi mediator kimia yang disebut sebagai 

preformed mediator seperti histamin, bradikinin, dan triptase.
24 

 

Gambar 2. Patofisiologi rinitis alergi
23 
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Mediator-mediator inflamasi yang dilepaskan sel mast dan 

basofil akan berikatan dengan reseptor yang berada pada ujung 

saraf, endotel pembuluh darah, dan kelenjar di mukosa hidung 

sehingga menimbulkan gejala rinitis alergi berupa bersin-bersin, 

rinore, rasa gatal dan hidung tersumbat. Gejala yang timbul dapat 

intermiten atau terus-menerus sesuai dengan frekuensi dan 

intensitas paparan agen penyebab.
22

 

Jenis rinitis alergi akibat kerja:
20

 

a. IgE-mediated 

Disebabkan oleh berbagai bahan dengan berat molekul 

tinggi (glikoprotein hewani dan nabati). 

b. Non-IgE-mediated 

Disebabkan oleh beberapa bahan dengan berat molekul 

rendah seperti garam persulfat dan debu kayu hutan, dimana 

bahan ini bertindak sebagai hapten. 

Rinitis alergi melibatkan interaksi antara lingkungan 

dengan predisposisi genetik dalam perkembangan penyakitnya. 

Faktor genetik dan herediter sangat berperan pada ekspresi rinitis 

alergi.
26

  

Saat ini digunakan klasifikasi rinitis alergi berdasarkan 

rekomendasi dari WHO Iniative ARIA (Allergic Rhinitis and its 

Impact on Asthma) tahun 2000.
27 
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Berdasarkan sifat berlangsungnya dibagi menjadi:  

1) Intermiten (kadang-kadang) bila gejala kurang dari 4 

hari/minggu atau kurang dari 4 minggu. 

2) Persisten/menetap bila gejala lebih dari 4 hari/minggu dan atau 

lebih dari 4 minggu. 

Berdasarkan tingkat berat ringannya penyakit dibagi menjadi:  

1) Ringan, bila tidak ditemukan gangguan tidur, gangguan 

aktivitas harian, bersantai, berolahraga, belajar, bekerja dan 

hal-hal lain yang mengganggu. 

2) Sedang atau berat bila terdapat satu atau lebih dari gangguan 

tersebut diatas. 

 

2) Rinitis Non Alergi 

Rinitis non alergi disebabkan oleh bahan-bahan lain yang 

bukan merupakan alergen dan biasanya merupakan bahan-bahan 

kimia yang bersifat iritan seperti amonia, benzena, klorin, 

formaldehid, debu cat, toluen, xylen.
8 

Gangguan pada mukosa 

hidung yang ditemui adalah edema yang persisten dan hipersekresi 

kelenjar pada mukosa hidung apabila terpapar iritan spesifik. 

Jenis rinitis non alergi akibat kerja:
20

 

a. Reactive Upper Airways Dysfunction Syndrome (RUDS) 

RUDS biasanya timbul akibat paparan akut bahan kimia 
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b. Rinitis iritan 

Paparan berbagai macam bahan-bahan iritan secara 

berulang akan menimbulkan rinitis iritan. Pada rinitis iritan 

terjadi mekanisme inflamasi neurogenik. Biasanya ditemukan 

neutrofil predominan.
8
 

c. Rinitis korosif 

Rinitis korosif merupakan keadaan paling parah akibat 

paparan bahan-bahan iritan konsentrasi tinggi seperti amonia 

dan klorin. Pada rinitis korosif dapat ditemukan inflamasi 

permanen pada mukosa hidung (beberapa dijumpai ulserasi dan 

perforasi dari septum nasi). 

Paparan bahan-bahan kimia yang bersifat iritan 

menyebabkan rangsangan terhadap dua struktur saraf utama pada 

hidung yaitu nervus olfactorius dan nervus trigeminus. Nervus 

olfactorius merupakan reseptor utama indra penghidu dimana saraf 

ini memonitor asupan bauan yang dibawa udara ke dalam sistem 

pernapasan. Sedangkan nervus trigeminus berhubungan dengan 

rasa iritasi pada mata, hidung, rongga mulut dan nasofaring. 

Cabang terminal nervus trigeminus termasuk neuron nosiseptif 

diameter kecil (serat Aδ dan serat C) berhubungan dengan kanal 

ion nosiseptif.
28 

Neuron nosiseptif pada nosiseptor perifer berespon 

terhadap stimulus panas, dingin, mekanik dan kimiawi. 
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Bahan-bahan kimia akan berikatan dengan kemoreseptor pada 

serabut sensoris serat C dari percabangan nervus trigeminus sehingga  

menimbulkan terjadinya pengaktifan beberapa neurotransmiter 

peptida pada sistem persarafan saluran napas.
11 

Terjadi peningkatan 

peptida vasoaktif dari sel-sel seperti sel mast. Termasuk di antaranya 

peptida ini takikinin, substansi P, calcitonin gene-related peptide 

(CGRP), dan neurokinin A (NKA), yang menimbulkan efek 

penurunan aktivitas saraf simpatis dan menggeser keseimbangan 

sehingga sistem saraf parasimpatis lebih dominan. Sehingga akibatnya 

terjadi peningkatan ekstravasasi plasma dan sekresi kelenjar serta 

kontraksi otot polos (via reseptor asetilkolin muskarinik) sehingga 

menimbulkan manifestasi berupa nyeri dan hidung tersumbat.
29,30 

Hal lain yang terjadi adalah noradrenalin dan neuropeptida 

tirosin (NPY) yang menyebabkan efek vasokonstriksi pembuluh darah 

pada sistem saraf simpatis mengalami penurunan.
28 

Sedangkan 

asetilkolin, polipeptida intestinal vasoaktif (VIP), dan nitric oxide 

(NO) mengalami peningkatan sehingga menyebabkan efek 

vasodilatasi pembuluh darah dan menyebabkan kongesti hidung atau 

hidung tersumbat. Meningkatnya efek asetilkolin dari sistem saraf 

parasimpatis terhadap sekresi hidung menyebabkan rinore.
28 

Sedangkan NO mempunyai efek sitotoksik sehingga dapat 

menyebabkan kerusakan epitel. Dampak kerusakan epitel yang terjadi 

di antaranya berupa terhambatnya mucociliary clearance, hilangnya 
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tight junction dan kerusakan membran basalis. Sehingga hal ini dapat 

mengakibatkan peningkatan reaktivitas serabut sensoris nervus 

trigeminus, refleks vaskuler dan sekretorik yang timbul bermanifestasi 

sebagai kumpulan gejala yang ditemukan pada penderita.
31,32 

Pelepasan peptide-peptide ini tidak diperantarai oleh Ig-E (non Ig-E 

mediated), sehingga tidak seperti pada rinitis alergi.
33 

 

Gambar 3. Mekanisme mediator-mediator kimia yang menimbulkan 

gejala pada rinitis non alergi
28 

 

2.1.4 Diagnosis rinitis akibat kerja 

Dalam mendiagnosis suatu rinitis akibat kerja, keterkaitan 

antara  rinitis yang sedang dialami sekarang dengan pekerjaan yang 

dijalani harus dapat dibuktikan. Tahap-tahap dalam diagnosis antara 

lain anamnesis berdasarkan gejala klinis dan riwayat pekerjaan, 
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pemeriksaan THT, tes imunologi (untuk rinitis alergi akibat kerja) dan 

tes provokasi hidung.
20

 Sebagai tambahan, terdapat kemungkinan 

keterkaitan dengan penyakit pada saluran napas bawah yang dapat 

dievaluasi baik dengan kuisioner, spirometri, dan pengukuran 

kepekaan jalan napas.
34,35 

 

Gambar 4. Algoritma diagnosis rinitis akibat kerja
20 
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a. Anamnesis 

Anamnesis sangat penting dilakukan pertama kali karena 

dapat menggali informasi mengenai gejala-gejala klinis yang 

dialami penderita seperti bersin, rinore, hidung tersumbat,  ingus 

belakang tenggorok, rasa gatal atau terbakar di hidung, sehingga 

dapat menetapkan hubungan waktu timbulnya gejala-gejala 

tersebut dengan paparan kerja. Anamnesis harus mencakup 

beberapa hal seperti durasi bekerja sampai timbulnya gejala, jenis 

agen penyebab, tugas atau proses yang terkait dengan timbulnya 

hingga memperparah gejala, waktu libur bekerja apakah masih 

terdapat gejala,tingkat keparahan gejala dan dampaknya terhadap 

kehidupan penderita.
20 

Terdapat beberapa jenis pertanyaan yang sudah terangkum 

dalam sebuah kuisioner yang telah digunakan oleh dokter-dokter 

dalam mendiagnosis rinitis. Salah satu kuisioner yang sering 

dipakai adalah Rhinitis Control Assessment Test (RCAT) yang 

biasa digunakan pada rinitis alergi, namun apabila digunakan 

untuk rinitis non alergi juga bisa. Kuisioner ini memuat 26 

pertanyaan yang terdiri atas 5 poin pertanyaan besar mengenai 

frekuensi gejala dan tingkat keparahan (pilek, hidung tersumbat, 

bersin, ingus belakang tenggorok, mata gatal, mata berair, nyeri 

tekan sinus, sakit kepala, kelelahan, dan berbagai macam gejala 

alergi), dampak gejala (gangguan tidur atau konsentrasi, mood, 
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kegiatan sehari-hari, dan kegiatan sosial), penghindaran aktivitas 

(menghindari atau tidak mampu dalam melakukan aktivitas), 

kontrol rinitis (kontrol gejala hidung atau gejala alergi), dan 

penggunaan obat rinitis (perlu tidaknya atau seberapa sering 

dipakai). Penilaian pada kuisioner ini menggunakan 5 skala Likert 

(tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, sangat sering).
36 

Jenis kuisioner lain yang dapat digunakan adalah Total 

Nasal Symptoms Score (TNSS), yang berisi 5 gejala yang sering 

timbul yaitu pilek, hidung tersumbat, bersin, hidung gatal, dan 

gangguan penghidu (anosmia). Kemudian penilaian dilakukan 

dengan skor 0, 1, 2, dan 3, dimana 0 apabila tidak mengalami 

gejala tersebut, 1 jika merasakan gejala ringan namun dirasa tidak 

menganggu, 2 jika merasakan gejala masih bisa ditoleransi, 3 jika 

merasakan gejala berat hingga mengalami gangguan aktivitas 

bahkan gangguan tidur.
37 

Tabel 3. Total Nasal Symptomps Scoring System
37

 

Gejala Skor 

Rinore 0-3 

Obstruksi 0-3 

Bersin 0-3 

Hidung gatal 0-3 

Gangguan penghidu (anosmia) 0-3 

TNSS 0-15 

0 = tidak menderita, 1 = ringan, 2 = sedang, 3 = berat 

Klasifikasi: TNSS 3-6 = ringan 

TNSS 7-10 = sedang 

TNSS > 11 = berat 
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b. Pemeriksaan THT 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai penampilan 

makroskopik dari mukosa hidung dengan menggunakan rinoskopi 

anterior-posterior dan endoskopi hidung. Pemerisaan THT dapat 

digunakan untuk mendiagnosis banding penyakit hidung lainnya 

yang mungkin mirip dengan rinitis atau memperburuk obstruksi 

hidung pada pasien dengan rinitis seperti penyimpangan septum, 

polip hidung.
20 

c. Pemeriksaan imunologi 

Pemeriksaan ini biasanya digunakan untuk membedakan 

apakah jenis rinitis akibat kerja merupakan rinitis alergi atau rinitis 

non alergi (rinitis iritan). Pemeriksaan dapat dilakukan dengan 

cara uji tusuk kulit (skin prick test), Radio Allergo Sorbent Test 

(RAST).
20 

d. Tes provokasi hidung 

Tes ini dianggap merupakan gold standard dalam 

konfirmasi diagnosis rinitis akibat kerja. Metode yang digunakan 

adalah dengan memberikan agen penyebab yang disemprotkan ke 

dalam hidung kemudian dinilai respon hidung yang terjadi selama 

pemberian agen tersebut.
20,38,39 

Indikasi dari tes provokasi hidung 

menurut WHO adalah:
 

- Apabila terdapat perbedaan riwayat penyakit dengan tes kulit. 

- Mendiagnosis rinitis akibat kerja 
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- Sebelum melakukan tindakan imunoterapi pada rinitis alergi 

- Untuk kepentingan penelitian 

- Pada kasus yang dicurigai intoleransi NSAID, tes ini digunakan 

sebagai pengganti tes provokasi oral 

- Untuk mengetahui adanya hiperreaktivitas yang tidak spesifik 

Pada rinitis non alergi akibat kerja, tes ini tidak hanya 

berguna untuk menegakkan diagnosis, tetapi dapat menerangkan 

adanya hubungan antara gejala dan tanda dari penyakit terhadap 

paparan. Kerugian tes ini adalah membutuhkan waktu yang lama, 

mahal dan prosedur tidak menyenangkan.
40 

 

Tabel 4. Gambaran klinis dan pemeriksaan pada rinitis non alergi
34

 

Riwayat 

Penyakit 

  Tidak berhubungan dengan musim 

 Ada kontak dengan bahan kimia iritan 

 Riwayat keluarga (-) 

 Riwayat alergi sewaktu anak-anak (-) 

Pemeriksaan 

THT 

  Struktur abnormal (-) 

 Pembengkakan pada mukosa (+) 

 Hipertrofi konka inferior sering dijumpai 

 Sekret mukoid (sedikit),sekret serosa 

 Post nasal drip pada rinoskopi posterior 

Radiologi X-Ray / CT  Umumnya dijumpai penebalan mukosa 

 Tidak dijumpai bukti kuat keterlibatan sinus 

Bakteriologi  Rinitis bakteri (-) 

Tes Alergi IgE total Normal 

 Skin Prick Test Negatif atau positif lemah 

 RAST Negatif atau positif lemah 
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Tabel 5. Perbedaan rinitis alergi dan rinitis non alergi
41

 

 Rinitis alergi Rinitis non alergi 

Mulai serangan Belasan tahun Dekade ke 3 – 4  

 Reaksi terpapar alergen(+) Riwayat terpapar alergen (-) 

Etiologi Reaksi Ag-Ab terhadap 

rangsangan spesifik 

Reaksi neurovaskuler terhadap 

beberapa mekanis atau kimia 

Gatal & bersin  Menonjol Tidak menonjol 

Gatal di mata Sering dijumpai  Tidak dijumpai 

Test kulit Positif Negatif 

Sekret hidung Peningkatan eosinosil Eosinofil tidak meningkat 

Eosinofil darah Meningkat Normal 

Ig E darah Meningkat Tidak meningkat 

 

2.2 Cat 

2.2.1 Komposisi Cat 

Cat merupakan campuran bahan kimia yang sudah dikenal 

sejak dahulu dan banyak digunakan di berbagai tempat. Cat berisi 

bahan kandungan cat dan pewarna yang berupa campuran zat kimia 

padat dengan medium cair, digunakan sebagai lapisan proteksi atau 

dekorasi permukaan, dan akan mengering dengan oksidasi, polimerasi, 

dan evaporasi. Cat pada umumnya berbahan dasar air atau minyak dan 

terdiri atas tiga komponen penting yaitu:
14

 

a. Tiner 

Semua cat mengandung pelarut atau solvent yang biasanya 

berupa tiner. Tiner digunakan sebagai pencampur cat karena dapat 

membuat cat memiliki kekentalan yang pas sehingga menjadi 
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mudah diaduk, mudah diaplikasikan, dan cepat kering. Tiner akan 

menguap segera setelah cat dioleskan, saat itu pekerja cat dapat 

menghisap bahan berbahaya yang terkandung dalam pelarut.
14,42 

b. Binder 

Binder atau resin merupakan komponen utama dalam cat. 

Resin berfungsi merekatkan komponen – komponen yang ada dan 

melekatkan keseluruhan bahan pada permukaan suatu bahan 

(membentuk film). Resin pada dasarnya adalah polymer dimana 

pada temperatur ruang bentuknya cair, bersifat  lengket dan kental. 

Ada banyak jenis resin, seperti : natural oil, alkyd, nitro cellulose, 

polyester, melamine, acrylic, epoxy, polyuretheme, asilicone, 

fluorocarbon, venyl, cellolosic, dll.
43

 

c. Pigmen 

Pigmen dalam cat berguna untuk memberi warna dan 

meningkatkan ketahanan cat. Banyak bahan dasar pigmen 

merupakan bahan berbahaya di antaranya adalah timbal, kromium, 

kadmium, dan kobalt.
14
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Tabel 6. Bahan-bahan kandungan cat
14

 

Bahan Fungsi 

 Bahan pembentuk lapisan (film-forming 

materials) : 

Linseed oil, soybean oil, tung oil 

dehydrated castor oil, fish oil, oiticica 

oil, perila oil, casein, latex emulsion, 

varnishes 

Membentuk lapisan 

pelindung melalui oksidasi 

dan polimerasi minyak tak 

jenuh 

 Tiner (Thinners) : 

Hidrokarbon alifatik, naptha, fraksi 

petroleum lain 

 Turpentine : 

Hidrokarbon aromatik, toluen silol 

(xylol), methylated naphthalene 

Sebagai suspensi pewarna 

cat, terlarut dalam bahan 

pembentuk lapisan dan 

konsentrasinya sedikit dalam 

cat 

 Pengering (Driers) : 

Co, Mn, Pb, Zn, naphtalene, resin, 

octoates, linoleat, tallates 

Mempercepat pengeringan 

lapisan melalui oksidasi dan 

polimerasi 

 Antiskinning agents : 

Polyhydroxy phenol 

Mencegah penggumpalan 

dan pengelupasan cat 

 Plasticzer : 

Beberapa macam minyak 

Memberikan elastisitas 

sehingga mengurangi atau  

mencegah proses penguraian 
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Tabel 7. Bahan-bahan pewarna cat (pigmen)
14

 

Bahan Fungsi 

 Pewarna : 

 Putih : timah putih, titanium 

dioksida, Zn oksida, litophene, Zn 

sulfida, basic lead sulphate 

 Hitam : karbon hitam, lampblack, 

graphite, magnetite black 

 Biru : ultramarine, cobalt blue, 

copper pthalocyanine, iron blue 

 Merah : timah merah, iron oxides, 

kadmium merah, toners, lakes 

 Metalik : aluminium, debu seng, 

bubuk tembaga 

 Kuning : litharge, ochre, timah atau 

Zn kromat, hansa yellow 

 Jingga : basic lead, chromate, 

cadmium orange, molybdenum 

orange 

 Hijau : kromium oksida, kromat 

hijau, hydrated chromium oxide, 

pthalocyanine green, permansa 

green 

 Coklat : burnt sienna, burnt amber, 

vandyke brown 

 Metal protective pigment : timah 

merah, timah biru, seng, basic lead, 

barium potassium chromate 

Melindungi lapisan cat dari 

sengatan warna, menguatkan 

lapisan, dan memberi tampilan 

menarik 

 Pigment Extenders : 

China clay, talk, asbestos, silika, gips, 

mika, barytes, blanc fixe 

Mengurangi biaya perawatan dan 

menambah ketahanan warna 
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2.2.2 Dampak inhalasi aerosol cat semprot 

Cat semprot biasa digunakan di industri-industri mobil, mebel, 

pesawat, kapal laut, dan industri lain. Paparan cat semprot lebih berbahaya 

daripada cat kuas karena partikelnya yang kecil dapat tersebar luas. Cat 

semprot mengubah substansi menjadi aerosol, yaitu kumpulan partikel 

halus berupa cair atau padat. Aerosol dengan ukurannya yang kecil akan 

mudah terhisap, sehingga berpotensi besar menyebabkan kerusakan pada 

sel-sel saluran napas.
14

 

Lokasi deposisi partikel aerosol di saluran napas ditentukan oleh 

konsentrasi, kelarutan dan ukurannya. Partikel berukuran 10 µm atau lebih 

akan mengendap di hidung dan faring, yang berukuran 5 µm dapat 

penetrasi sampai ke alveoli, sedangkan partikel berukuran sedang (5-10 

µm) akan mengendap di beberapa tempat di saluran napas besar seperti 

trakea. Lokasi deposisi partikel akan memberikan respon atau penyakit 

yang berbeda.
14

 

Beberapa gangguan saluran napas yang dapat timbul akibat paparan 

cat semprot sebagai bahan iritan antara lain adalah gangguan penghidu, 

iritasi sensoris (mata, hidung, tenggorokan), rinitis iritan, sinusitis, 

perforasi septum nasi, neoplasma sinus paranasalis, dan otitis media pada 

anak.
12 
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2.2.3 Pengaruh kandungan kimia cat bagi tubuh 

1) Tiner 

Efek tiner dapat dirasakan secara instan ketika pekerja 

memasuki ruang yang mengandung gas akibat penguapan tiner dimana 

bahan ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan ringan seperti 

seperti mata pedas, kulit perih, gangguan penghidu, rinitis, alergi, dan 

sakit kepala. Sedangkan bila dihirup dalam jangka waktu lama, bahan 

ini dapat menyebabkan kerusakan hati, gangguan sistem saraf, 

kegagalan sistem kardiorespirasi, bahkan kanker.
14,44

 

2) Binder/Resin 

Resin yang dapat menyebabkan masalah kesehatan adalah 

epoxy resin dan urethane resin yang dapat menimbulkan iritasi hidung, 

mata, tenggorokan, kulit, dan asma.
14 

3) Timbal 

Biasanya timbal sering digunakan dalam campuran cat untuk 

menghasilkan warna-warna cerah. Timbal ini terkandung di dalam 

pigmen, yaitu bahan untuk memberi warna pada cat. Digunakan untuk 

memberi warna hijau, kuning, dan merah. Cat warna kuning dan 

jingga memiliki kandungan timbal yang lebih tinggi dibandingkan 

warna-warna lain. Timbal merupakan logam berat yang sangat 

berbahaya bagi tubuh manusia yang berlangsung seusia hidup karena 

timbal terakumulasi dalam tubuh manusia. Dalam kasus paparan 

polusi timbal dalam dosis rendah sekalipun ternyata dapat 
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menimbulkan gangguan pada tubuh tanpa menimbulkan gejala 

klinik.
44,45

 

4) Kromium 

Kromium digunakan untuk memberi warna hijau, kuning, dan 

jingga. Efek yang ditimbulkan akibat paparan kadmium adalah iritasi 

hidung, radang tenggorokan, nyeri kepala, mual dan rasa logam, 

bronkitis,emfisema, pneumonia, kanker paru, gagal ginjal akut serta 

gangguan fungsi hati.
44,46

 

5) Kadmium 

Kadmium digunakan sebagai bahan pigmen untuk cat yang 

menghasilkan warna hijau, kuning, jingga dan merah. Efek dari 

keracunan kadmium berupa radang tenggorokan, mual, nyeri kepala, 

anosmia, dan dapat menyebabkan gagal ginjal akut serta gangguan 

fungsi hati.
44,46

 

6) Kobalt 

Kobalt juga dipakai sebagai bahan pigmen yang menghasilkan 

warna biru. Keracunan kronis dari kobalt menimbulkan efek pada 

pernapasan seperti penurunan fungsi paru, asma, pneumonia, fibrosis 

paru serta dapat menyebabkan kardiomiopati.
44,46

 

7) Merkuri 

Di dalam cat, merkuri salah satunya digunakan dalam 

campuran anti jamur. Merkuri masuk ke dalam tubuh terutama melalui 

saluran pernapasan hingga ke paru. Keracunan akut terjadi akibat 
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pajanan jangka pendek uap atau debu merkuri konsentrasi tinggi. 

Menimbulkan penyakit rinitis, bronkitis, bronkiolitis dan pneumonitis 

interstitial akut. Sedangkan efek kronisnya terjadi akibat pajanan 

melalui inhalasi atau ingesti dan diperberat melalui absorpsi kulit.
44,46 

8) Isosianat 

Merupakan bahan kimia reaktif yang dapat mengiritasi saluran 

napas dan membran mukosa. Dahulu toluene diisocyanate (TDI) sering 

digunakan dalam komponen cat semprot kendaraan bermotor dan saat 

ini digantikan oleh 1,6 hexamethylene diisocyanate (OCN(CH2)6NCO 

(HDI) dan methylene diphenyl diisocyanate (MDI).
14

 

Pajanan isosianat yang tinggi dapat menyebabkan iritasi mata, 

sensitasi dan inflamasi kulit serta edema paru. Pada pekerja yang telah 

tersensitasi oleh isosianat, pajanan dosis kecil (kurang dari 1 ppb = 

parts per billion) dapat menyebabkan asma yang dapat diderita 

bertahun-tahun setelah pajanan dihentikan.
14 

9) Hidrokarbon 

Toksisitas hidrokarbon disebabkan karena bahan ini mudah 

menguap (volatil) sehingga mempengaruhi organ respirasi seperti 

hidung dan paru. Selain itu juga mempengaruhi sistem saraf, jantung, 

ginjal, hati dan gastrointestinal. Hidrokarbon volatil seperti bensen, 

toluen, dan silen dapat memberikan sensasi euforia dan halusinasi 

sehingga sering disalahgunakan. Intoksikasi hidrokarbon juga dapat 

menyebabkan kelainan paru bahkan kematian.
14 
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2.2.4 Faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya rinitis akibat 

kerja pada pekerja pengecatan 

1) Usia 

Usia berapapun berisiko untuk terjadinya rinitis akibat bahan-

bahan iritan yang terkandung dalam cat. Namun menurut penelitian, 

usia dekade 3-4 merupakan usia yang paling sering ditemukannya 

rinitis non alergi.
39

 

2) Lama paparan per hari 

Apabila pekerja sering terpapar dengan bahan-bahan cat yang 

sifatnya iritan maka dapat menimbulkan rinitis iritan. Apabila pajanan 

berlangsung terus menerus selama bertahun-tahun, maka dapat 

menimbulkan kerusakan jaringan yang irreversibel, sehingga kepekaan 

jalan napas akan meningkat baik terhadap alergen maupun non 

alergen.
18

 

3) Kepemilikan ruang khusus pengecatan 

Ruang pengecatan yang cukup dibutuhkan untuk 

meminimalkan risiko paparan bahan berbahaya. Kemudian udara segar 

harus diatur agar dapat menggantikan udara dalam ruangan yang telah 

terkontaminasi oleh debu cat. Untuk memastikan pergantian udara 

segar tersebut diperlukan air exhaust dalam ruang pengecatan. Pada 

keadaan ruang pengecatan yang terbatas, pekerja harus menggunakan 

supplied air respirator yang adekuat. Penutup muka penuh, 

penggantian aliran udara harus selalu diperhatikan.
19
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Aktivitas pengecatan di ruang terbuka (outdoor) meskipun 

memungkinkan suplai udara bersih secara otomatis, namun 

menimbulkan dampak buruk akibat penggunaan bahan-bahan cat yang 

dapat menyebar dalam radius sampai 15 meter, sehingga orang-orang 

yang berada dalam ruang lingkup tersebut semakin berisiko.
19

 

Diupayakan dalam ruang pengecatan terdapat alat pendukung 

berupa gantry atau lift untuk membantu proses pengecatan pada obyek 

pengecatan berukuran besar, seperti tampak pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 5. Alat pendukung (lift) proses pengecatan
19

 

 

4) Penggunaan masker 

Masker merupakan salah satu bagian dari alat pelindung diri 

yang penting untuk meminimalisir risiko paparan debu cat yang dapat 

terinhalasi. Masker sebagai alat pelindung diri bagi pekerja pengecatan 
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mobil menurut buku petunjuk keselamatan kerja yang dikeluarkan 

pemerintah Australia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
19

 

a. Pantas dipakai dan sesuai untuk masing-masing pekerja sesuai 

dengan tugas kerjanya 

b. Mudah tersedia 

c. Bersih dan sifatnya fungsional 

d. Disimpan di tempat yang tepat, tidak ditinggalkan di sudut 

pengecatan 

e. Mudah pemeliharaannya 

 

2.3 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6. Kerangka teori 

Cat Semprot Mobil 

 Genetik 

 Riwayat atopi 

 Jenis kelamin 

 Tingkat imunitas 

 Status gizi 

 Usia 

 Lama paparan per hari 

 Kepemilikan ruang khusus 

pengecatan 

 Penggunaan masker 

Rinitis Akibat Kerja 
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2.4  Kerangka Konsep 

Faktor genetik dan riwayat atopi berkaitan dengan terjadinya rinitis 

alergi,
47

  karena dalam penelitian ini paparan cat semprot dinilai menyebabkan 

rinitis akibat kerja golongan non alergi sehingga variabel tersebut tidak diteliti. 

Menurut ketua paguyuban bengkel cat mobil di kota Semarang, 

didapatkan data bahwa hampir seluruh pekerja pengecatan mobil merupakan 

laki-laki.
13

 Sehingga variabel jenis kelamin tidak diteliti. 

Tingkat imunitas tidak diteliti lebih lanjut dikarenakan terbatasnya 

kemampuan peneliti dan kesukaran untuk mengendalikan variabel. Status gizi 

dinilai dapat menimbulkan bias penelitian. 

 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka konsep 

 

2.5 Hipotesis 

2.5.1 Hipotesis Mayor 

Variabel usia, lama paparan per hari, kepemilikan ruang khusus 

pengecatan dan penggunaan masker merupakan faktor risiko rinitis 

akibat kerja. 

 

 

Rinitis Akibat Kerja 

 Usia 

 Lama paparan per hari 

 Kepemilikan ruang khusus pengecatan 

 Penggunaan masker 
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2.5.2 Hipotesis Minor 

2.5.2.1. Usia dekade 3-4 merupakan faktor risiko rinitis akibat kerja. 

2.5.2.2. Lama paparan per hari ≥ 8 jam merupakan faktor risiko 

rinitis akibat kerja. 

2.5.2.3. Tidak tersedianya ruang khusus pengecatan merupakan 

faktor risiko rinitis akibat kerja. 

2.5.2.4. Penggunaan masker yang tidak baik merupakan faktor 

risiko rinitis akibat kerja.
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