
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit kulit akibat kerja atau penyakit kulit okupasi adalah keadaan abnormal 

dari kondisi kulit karena adanya kontak dengan substansi atau berhubungan dengan 

proses yang ada di lingkungan kerja. Dermatitis kontak terdiri dari dua macam, yaitu: 

dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak iritan (Sessivile, 2008). Dermatitis 

kontak alergi dapat bersifat akut maupun kronis, dan terjadi pada seseorang yang 

mengalami sensitisasi terhadap suatu alergan. Sedangkan pada dermatitis kontak 

iritan merupakan reaksi peradangan kulit imunologi. Jadi kerusakan kulit terjadi 

langsung tanpa didahului proses sensitisasi.  

Dermatitis kontak sudah biasa terjadi umumnya di populasi, dengan prevalensi 

dermatitis 9,7% dan insiden mencapai 5,5 sampai dengan 8,8 per 1000 orang per 

tahun. Pekerjaanya dapat menjadi faktor resiko terpenting. Penyakit kulit merupakan 

penyakit akibat kerja ketiga yang tersering, dengan kontak dermatitis, yang terhitung 

70-90% sebagai penyakit akibat tenaga kerja. Dermatitis kontak iritan (DKI) adalah 

jenis penyakit kulit yang sering terjadi pada tenaga kerja (Smedley, 2010).  Sekitar 

80% dari semua kasus. Dapat diderita oleh semua orang dari golongan umur,ras dan 

jenis kelamin. Dari data RSUD Tanggerang (Oktober 1996 - Oktober 1997) di 

dapatkan 51 kasus dermatitis kontak, yang terdiri dari 41,17% merupakan DKI dan 

5,88% merupakan penyakit akibat kerja. Kasus-kasus tersebut ditemui pada para 



pekerja khususnya tukang cuci yang secara langsung sering kontak terhadap sabun 

dan deterjen. Meskipun tidak mengancam jiwa, tetapi dermatitis kontak dapat 

berdampak buruk pada kualitas hidup, aktivitas dan sehari-hari. Memiliki implikasi 

sosial yang penting bagi pasien dan keluarga mereka, dan dapat menjadi ancaman 

yang serius bagi pekerjaan mereka (Smedley, 2010). 

Terkait dengan bahan-bahan yang digunakan ada kemungkinan beberapa para 

pekerja binatu pernah mengalami gangguan penyakit kulit seperti dermatitis kontak. 

Pada penelitian ini, saya akan mengidentifikasi jumlah para pekerja binatu yang ada 

di  Kota Denpasar yang  mengalami dermatitis kontak akibat kerja. Baik itu dari 

bahan sebagai penyebabnya .   

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil dermatitis kontak akibat kerja baik itu dermatitis kontak 

iritan maupun dermatitis kontak alergi pada para pekerja binatu yang ada di 

Kota Denpasar. 

2. Berapa proporsi dermatitis kontak akibat kerja yang diklasifikasikan 

berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, bahan penyebab, 

frekuensi kotak terhadap bahan penyebab, durasi lamanya kontak dengan 

bahan penyebab, lokasi lesi, riwayat alergi dan diagnosis klinis  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui proporsi yang terkena dermatitis kontak akibat kerja pada para 

pekerja binatu yang ada di kota Denpasar.  



1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui proporsi dermattitus kontak akibat kerja terhadap para 

pekerja binatu saat kontak dengan bahan-bahan tersebut. 

2. Untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung yang dapat 

menyebabkan dermatitis kontak.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu: 

1. Memberikan informasi tentang bahan-bahan yang di gunakan yang 

kemungkinan dapat menyebabkan kontak dermatitis iritan dan dermatitis 

kontak alergi 

2. Memberika informasi terhadap para pekerja binatu tentang pentingnya alat 

pelindung yang digunakan sebelum kontak terhadap bahan-bahan yang di 

gunakan. 

3. Menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


