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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pembangunan di Indonesia sekarang ini sedang menuju  industri 

atau industrialisasi, artinya industri merupakan sarana utama untuk 

menunjang pembangunan (Siregar, 1996). Saat ini sudah lebih dari 400 

juta ton bahan kimia yang diproduksi tiap tahunnya dan lebih dari 1000 

bahan kimia baru diproduksi tiap tahunnya. Penggunaan bahan kimia ini 

selain membawa dampak positif bagi kemajuan dunia industri juga 

memiliki dampak negatif terutama bagi kesehatan pekerja, salah satunya 

adalah dermatitis kontak akibat kerja (Lestari, 2007). 

Batasan yang dimaksud dengan dermatitis kontak akibat kerja 

(DKAK) ialah proses patologis kulit yang timbul pada waktu melakukan 

pekerjaan dan pengaruh-pengaruh yang terdapat didalam lingkungan kerja. 

Dari batasan ini terlihat bahwa penyakit kulit akibat kerja ini boleh disebut 

sebagai gejala sampingan usaha manusia atau sebagai buatan manusia. 

Oleh karena itu manusia dituntut untuk mencegah dan memperkecil 

kemungkinan terjadinya DKAK dengan cara menerapkan teknologi 

pengendalian (Siregar, 1996). 

Banyak literatur yang menyatakaan faktor-faktor penyebab DKAK. 

Pernyataan tersebut mengarah pada dua kategori penyebab DKAK yaitu 

direct causes (bahan kimia, fisika, racun tanaman, dan biologi) dan 
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indirect causes (faktor genetik, usia, personal hygiene, lama kerja dan 

penggunaan alat pelindung diri) (Lestari, 2007). 

Sejak tahun 1982, penyakit dermatitis kontak telah menjadi salah 

satu dari sepuluh besar penyakit akibat kerja berdasarkan potensial 

insiden, keparahan dan kemampuan untuk dilakukan pencegahan (Lestari, 

2007). Penelitian yang dilakukan oleh Scmidt, Bruckner, dan Diepgen 

pada tahun 2003 di Jerman, prevalensi DKAK pada pekerja industri 

mencapai 68,2%, pekerja bangunan 74,4%, pelukis 54,5% dan pekerja 

mebel bagian pelitur sebanyak 55,4%. Sedangkan di Indonesia 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh D. Savitri dan H. Sukanto 

pada tahun 1997-2001 prevalensinya mencapai 67,7% (Trihapsoro, 2003). 

National Insitute of Occupational Safety Hazards (NIOSH) dalam survei 

tahunan (2006) memperkirakan angka kejadian dermatitis kontak akibat 

kerja yang sebenarnya adalah 20-50 kali lebih tinggi dari kasus yang 

dilaporkan. 

DKAK biasanya terjadi akibat dari suatu kecelakaan kerja atau 

karena kecerobohan dengan tidak menggunakan alat pelindung diri (Ket 

dan Leok, 2002). Kebiasaan memakai alat pelindung diri (APD) 

diperlukan untuk melindungi pekerja dari kontak dengan bahan iritan, 

dimana pekerja yang selalu menggunakan sarung tangan dengan baik akan 

menurunkan angka kejadian DKAK baik jumlah maupun lama perjalanan 

dermatitis kontak (Bourke, 2009). Lestari dan Utomo (2007) melaporkan 

bahwa pekerja dengan penggunaan APD yang baik sebanyak 10 orang 

(41,7%) dari 24 pekerja terkena dermatitis kontak, sedangkan dengan 
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penggunaan APD yang kurang baik, pekerja yang terkena dermatitis 

sebanyak 29 orang (51,8%) dari 56 pekerja.  

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di pulau 

Madura yang menjadi kota sentra industri batik yang cukup besar. Hampir 

semua masyarakat Bangkalan mempunyai mata pencaharian sebagai home 

industri batik (Ngumar, 2006).  

Proses pembuatan batik harus melalui beberapa tahap salah satunya 

adalah tahap pewarnaan. Pada tahap pewarnaan batik ada dua bahan kimia 

yang digunakan yaitu zat warna prokion–M dengan cara dingin, sedangkan 

cara panas menggunakan zat warna soda api (NAOH). Tahap pewarnaan 

batik dengan menggunakan bahan kimia tersebut akan membawa dampak 

buruk bagi kesehatan pekerja salah satunya adalah dermatitis kontak 

akibat kerja sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap 

timbulnya penyakit ini. Dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi terjadinya DKAK maka diharapkan proses pencegahan 

dapat lebih mudah dilakukan (Suratmo, 2009). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan pemakaian alat pelindung 

diri terhadap penurunan angka kejadian dermatitis kontak akibat kerja 

pada pekerja bagian pewarnaan di industri Batik Tanjungbumi Madura”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan pemakaian APD terhadap penurunan angka 

kejadian DKAK pada pekerja bagian pewarnaan di industri Batik 

Tanjungbumi Madura? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pemakaian APD terhadap penurunan 

angka kejadian DKAK pada pekerja bagian pewarnaan di industri Batik 

Tanjungbumi Madura. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui angka kejadian DKAK di industri Batik 

Tanjungbumi Madura. 

2. Untuk mengetahui angka kejadian DKAK pada pekerja bagian 

pewarnaan di  industri Batik Tanjungbumi Madura yang menggunakan 

APD. 

3. Untuk mengetahui angka kejadian DKAK pada pekerja bagian 

pewarnaan di  industri Batik Tanjungbumi Madura yang tidak 

menggunakan APD. 

4. Untuk mengukur besarnya risiko kejadian DKAK pada pekerja bagian 

pewarnaan di industri Batik Tanjungbumi Madura yang tidak 

menggunakan APD. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan kedokteran tentang 

hubungan pemakaian APD terhadap penurunan angka kejadian 

DKAK. 
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2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pemakaian APD terhadap penurunan angka kejadian DKAK 

pada pekerja bagian pewarnaan di industri batik. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

1. Sebagai wacana untuk mengurangi angka kejadian DKAK pada 

pekerja bagian pewarnaan di industri batik. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hubungan 

pemakaian APD terhadap penurunan angka kejadian DKAK pada 

pekerja di industri batik. 

2. Sebagai masukan terhadap industri Batik Tanjungbumi Madura untuk 

dapat melakukan upaya pencegahan terhadapat timbulnya DKAK. 

 


