
2.1 Definisi Dermatitis Kontak Akibat Kerja 

Dermatitis kontak akibat kerja merupakan gangguan pada kulit yang terjadi 

karena kontak dengan substansi tertentu yang terdapat di tempat kerja. Dermatitis 

kontak merupakan penyakit umum yang sering terkait dengan pekerjaan. Sebuah 

peneliti mengindikasikan, 10 tahun setelah kondisi pertama terjadi, 50% dapat terjadi 

masalah pada kulit. (James, 2009). 

Dermatitis kontak iritan didenifisikan sebagai reaksi inflamasi non alergi pada 

kulit oleh karena agen eksternal. Dermatitis kontak iritan akibat kerja merupakan 

kondisi patologis pada kulit yang diakibatkan karena paparan bahan perkerjaan yang 

terbukti sebagai penyebab utama  atau faktor yang berkontribusi. (Dinah, 2003).  

Pada tipe akut terdiri dari 2 bentuk, yaitu : reaksi iritan dan dermatitis kontak iritan 

akut, dan biasanya penyebabnya adalah tunggal. (Lean, 2006). Dermatitis kontak 

iritan akut  di hasilkan olkeh paparan tunggal yang luar biasa atau paparan singkat 

yang sangat kuat mengiritasi atau agen kaustik.( J.Bourke, 2008).  Perbedaannya 

dengan bentuk kronis, dermatitis merupakan penyakit multifaktorial pada kebanyakan 

kasus. (Peter, 2005).  Dermatitis kontak iritan kumulatif atau kronis terjadi karena 

paparan dari bahan iritan secara berulang yang bersifat lemah salah satunya adalah 

bersifat basah seperti deterjen, pelarut organik,  sabun, asam lemah dan basa. Atau 

yang bersifat kering seperti kelembapan udara yang menurun, panas, serbuk dan 

debu. (J.Bourke, 2008). Dermatitis kontak iritan terjadi tergantung dari potensi 

iritasinya, temperature, letak anatomis, kerentanan individu, apapun yang dapat 



menganggu fungsi barier kulit akan berpotensi  sebagai efek perusak oleh bahan iritan 

tersebut.( Lissa, 2010).  

Dermatitis kontak alergi (DKA) merupakan gangguan kulit eksema yang 

disebabkan oleh kontak (baik secara langsung atau aeromediated) dengan berbagai 

substansi dari lingkungan. (Bonamonte, 2013) DKA terjadi karena respon imunologis 

terhadap suatu alergan. Karena keterlambatan antara kontak awal dengan alergan dan 

gejala yang timbul. Tetapi, setelah mendapatakan paparan berulang dengan allergen 

tersebut yang cenderung dapat menyebabkan penyakit (Anonim, 2013). 

2.2 Etiologi Dermatitis Kontak Akibat Kerja 

Dermatitis kontak akibat kerja adalah penyakit kulit yang disebabkan karena 

substansi tertentu yang tedapat pada tempat kerja. Beberapa substansi yang dapat 

memnyebakan dermatitis kontak iritan adalah sebagai berikut:  

• Deterjen dan sabun seperti mencuci tangan berulang atau penggunaan pelarut 

dapat menghilangkan pelindung lapisan minyak, sehingga kulit yang terpapar 

menjadi rusak.  

• Kerusakan physical seperti gesekan dan luka kecil yaitu goresan dapat 

merusak lapisan pelindung sehingga substansi bias masuk.  

• Kimia seperti asam dan basa dapat membakar lapisan.  

Iritasi oleh bahan kimia dapat menimbulkan sensasi terbakar. Karena pengikisan 

atau pembakaran dari lapisan pelindung pada lapisan luar kulit. Hal ini dapat terjadi, 

tergantung pada beberapa faktor yaitu : bagaimana korosif bahan iritan tersebut, 



konsentrasi bahan penyebab, waktu dan durasi kontak, kerentanan individu dan 

paparan berulang dari bahan penyebab yang dapat menyebabkan efek kumulatif. 

(James, 2009). 

Pada dermatitis kontak alergi (DKA) adalah substansi yang dapat menyebakan 

pekerja menjadi tersenistisasi atau berkembang menjadi reaksi alergi dalam beberapa 

waktu setelah kontak pertama. Substansi yang sangat kuat atau paparan secara 

beulang-ulang dapat menyebabkan pekerja menjadi tersensitisasi. (James, 2009).  

Alergan yang paling sering ditemukan pada bahan kimia yang terkait dengan tiuram 

yang biasanya digunakan sebagai bahan proses pembuatan karet. Selain itu juga di 

temukan pada pewarna rambut (paraphenylamine), dietanolamida cocamide pada 

produk perawatan kulit, nikel dan kobalt, pada pengawet seperti 

methylchloroisothiacolinone, lanolin dan jarang ditemukan pada topikal steroid. 

(Hannam, 2013). 

2.3 Patofisiologi Dermatitis Kontak Akibat Kerja 

Dermatitis kontan iritan (DKI)sekarang disekripsikan sebagai suatu reaksi 

inflamasi yang tidak termediasi oleh sistem imun. Kebanyakan oleh karena substansi 

kimia, tetapi tergantung dari konsentrasi yang dapat menyebabkan DKI. Penetrasi 

melalui lapisan kulit termasuk ekspresi dari sitokin dan kemokin yang menyebabkan 

reaksi inflamasi. Keratinosit menunjukan 95% dari sel kulit dan mereka melepas 

mediator inflamasi kebanyakan karena terpapar oleh bahan kimia. Keratinosit 



melepas mediator inflamasi seperti IL-1α dan β, IL-6, IL-8. TNF-α, GM-CSF dan IL-

10. (Jorge, 2014). 

  Pada dermatitis kontak alergi (DKA) mempunuai imunitas yang khusus, 

efektor sel T berkembang secara terlambat, yang akan memediasi sel pada kulit. 

patofisiologi DKA dibagi menjadi 2 fase, yaitu : fase sensitisasi dan fase elitasi. 

(Anonim, 2007). 

2.3.1 Fase Sensitisasi 

Kebanyakan allergen bersifat lipophilic dan berukuran kecil (<500 D), 

kapasitas molekul yang dapat menembus stratum korneum dan mencapai antigen 

percenting celsl (APCs) pada epidermis ( Langerhans cells) dan dermis (Dermal 

dendritic cells). Bahan kimia yang memiliki antigen yang tidak lengkap (hapten), 

akan ditangkap oleh APCs, diinternalisasi, diikat oleh protein yang utama yaitu 

histocompability complex dan di ekspresikan kembali menjadi antigen yang komplit. 

APCs bermigrasi ke jaringan limfa sekitar, dimana mereka menunjukan pembentuk 

alergan yang baru menjadi sel T naif. Limfosit kemudian menjalani proliferasi clonal 

dan berdiferensiasi menjadi CD4 dan effector CD8, suppressor, dan sel memori yang 

di bebaskan ke dalam aliran darah. Proses ini berlangsung selama 10-15 hari dan 

jarang memberikan gambaran lesi kulit yang terlihat.  

2.3.2 Fase Elitasi 

Paparan berulang dari alergan menghasilkan priming sel T yang tersensitisasi 

sebelumnya untuk memproduksi interleukin (IL)-1, IL-2 dan Interferon-ϒ. 



Lymphokines memicu proliferasi dari sitotoksik sel T dan mengerahkan makrofag. 

Dalam 8-48 jam, sel efektor dan sitokin proinflamasi akan menyerang epidermis dan 

menghasilakan gambaran klinis dermatitis. Apabila tidak tertangani, proses ini akan 

berlangsung terus sampai beberapa hari atau minggu, sampai sel suppressor yang 

menghasilkan khususnya IL-4 dan IL-10 yang akan mengambil alih dan menghambat 

reaksi. (Denis, 2008). 

2.4 Faktor Resiko Dermatitis Kontak Akibat Kerja 

Faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya dermatitis kontak iritan, yaitu : 

pekerjaan yang terlalu lama kontak dengan air,  bahan pembersih, deterjen, asam dan 

basa, minyak dan pelumas, pelarut, tumbuhan dan tanaman dan fiberglass (serat 

gelas).  

Faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya dermatitis kontak alergi, yaitu : 

berbagai macam jenis logam, karet akselerator dan adiktif lainnya, antioksidan, 

plastik (phenol-formaldehyde, epoxcy, acrylate), biosida, pewarna, pewangi, 

dermatitis iritan menjadi faktor lambat terjadinya dermatitis kontak alergi. 

(Nicholson, 2011). 

2.5 Diagnosis Klinis Dermatitis Kontak Akibat Kerja 

Dermatits kontak akibat kerja yang menunjukan dermatitis pada 90% kaus. 

Pada lesi akut dimulai dengan pruritus eritematous dan edematous, urticarial yang 

tampak plak yang dengan cepat bertabur vesikel dan kadang-kadang akan menjadi 

bulla yang tegang. Eritema dan edema akan tetap tampak pada tingkat subakut, tetapi 



vesiculation kurang terlihat, yang diganti dengan erosi, mengalirnya krusta dan 

descuamation. Apabila terjadi dalam jangka waktu yang panjang, kasus kronis, maka 

akan muncul kulit kering dan kasar, fisura, keabu-abuan, dan penebalan kulit dengan 

peningkatan garis kulit, hal ini disebut dengan likenifikasi. (Denis, 2008).  

Diagnosis klinis pada dermatitis montak berdasarkan dari anamnesis yang 

tepat, temuan klinis dan pada DKA adanya hasil positif pada tes epicutaneous. Pada 

anamnesis perlu dicari sumber-sumber yang memungkinkan dermatitis kontak, baik 

itu alergi maupun iritan. Serta perlu juga ditanya tentang pekerjaan, penggunaan 

kosmetik, personal objects, lingkungan rumah dan sebelum dan sedang dalam 

pengobatan medis. Temuan klinis merupakan kunci dalam mendiagnosis dermatitis 

kontak. Penting untuk mengetahui lokasi lesi serta morfologi lesi tersebut. (Ruzica, 

2011). 

Temuan klinis pada dermatitis kontak iritan meliputi makula eritema dan atau 

papul, eritema- deskuamatif patch dengan frekuensi blister. Lesi biasanya terbatas 

pada area kulit yang terpapar bahan iritan. Pada DKI sensasi terbakar pada area kulit 

yang terkena lebih sering dari pada rasa gatal dibandingkan dengan DKA. (Jorge, 

2014). Pada DKI tidak begitu diperlukan pemeriksaan penunjang yang khusus untuk 

menegakan diagnosis. Dengan  anamnesis yang cermat, teliti dan pemeriksaan fisik 

dengan benar dan tepat dapat mendiagnosis DKI. Terutama pada anamnesis, yang 

penting ditanyakan adalah: apakah pasien terpapar bahan iritan, durasi, frekuensi 

serta konsentrasi dari bahan paparan, lokasi dermatitis serta tanda dan gejalanya. 

(Pierre, 2004).  



Temuan klinis pada dermatitis kontak alergi terdapat eritema dan edema, 

diikuti dengan papul dan vesikel. Fenomena lain yang ditemukan pada fase kronis 

pada penyakit ini adalah likenifikasi, fisura dan pigmentasi. Manifestasi ini terkait 

dengan intensitas gatal, area kulit yang kontak pertama kali, tetapi dapat menyebar ke 

bagian kulit yang lain. (Jorge, 2014) . 

Diagnosis klinis pada dermatitis kontak alergi, lokasi dan temuan klinis 

didapatkan berdasarkan frekuensi pertama kali kontak terhadap bahan penyebab. 

Lokasi awal keluhan ini penting diketahui, untuk mengetahui bahan-bahan yang 

dapat menyebabkan dermatitis kontak. Tes uji tempel merupakan test yang dipakai 

untuk mengetahui alergan yang dapat menyebabkan DKA. Hasil uji tempel yang baik 

menunjukan hasil kontak sensitisasi yang dulu relevan dengan yang sekarang dan 

hasilnya tidak ada reaksi positif-palsu. Uji tes tempel mempunyai keuntungan yaitu 

dengan biaya yang murah dan bahan yang dipilih berdasarkan kecurigaan dari 

masalah klinis dan diuji dengan bahan kimia yang relevan dengan masalah yang 

dikeluhkan oleh penderita. Uji tes tempel biasanya dilakukan dalam 48 jam, dan uji 

tes tempel dibaca dalam waktu 20 menit sebelum mereka di hapus. (Pierre, 2004).  

2.6 Diagnosis Banding Dermatitis Kontak Akibat Kerja 

Diagnosis banding pada dermatitis kontak iritan (DKI) yaitu dengan 

menyingkirkan penyakit-penyakit kulit akibat kerja lainnyadan identifikasi etiologis 

dermatosis akibat kerja. Diagnosis banding pada dermatitis kontak iritan meliputi: 



atopic dermatitis, drug eruption, seborrheic dermatitis dan dermatitis kontak alergi.  

(Djuanda, 2009). 

Pada DKA sering menunjukan gambaran morfologi yang tidak spesifik, dan 

gambarannya itu menyerupai  dermatitis atopic, dermatitis seboroik atau psoriasis. 

Diagnosis banding yang paling utama dari DKA ini adalah dermatitis kontak iritan 

(DKI), oleh karena itu pemeriksaan uji temple ini diperlukan untuk 

mrmprtimbangkan diangnosis tersebut. (J.Bourke, 2008). 

 2.6 Penanganan Dermatitis Kontak Akibat Kerja 

Penanganan untuk onset yang akut, pada lesi oozy penanganan terbaik dengan 

saline atau burrow solution yang di aplikasikan dengan menggunakan krim 

kortikosteroid yang poten atau pemberian lotion. Sedatif anti-histamine akan 

digunakan untuk mengatasi pruritus. Pada onset kronis, yang mengalami fissure dan 

scaly (kulit bersisik) akan diobati dengan menggunakan emolien dan topical 

kortikosteroid potensi sedang. (Dennis, 2008). 

2.7 Pencegahan dan Prognosis Dermatitis Kontak Akibat Kerja 

Pencegahan pada dermatitis kontak akibat kerja adalah dengan menghindari 

bahan penyebab dari segi frekuenis maupun durasi dari paparan dan menggunakan 

alat pelindung yang tepat saat kontak dengan bahan tersebut. Pada strategi 

pencegahan, prioritas utama yang harus di lakukan adalah memberikan pengukuran 

pada sumber penyebab. Seperti mengeliminasi bahan-bahan yang dapat merugikan. 

Pencegahannya dapat berupa pencegahan personel dengan menggunakan sarung 



tangan saat kontak dengan bahan penyebab. Tetapi, pada pemilihan sarung tangan 

harus tepat karena sarung tangan latex, mempunyai bubuk-bubuk yang dapat 

menyebabkan iritasi maupun alergi pada sebagian orang. Krim/gel pelindung barier 

di desain untuk melindungi lapisan kulit dari bahan yang berbahaya. Contohnya 

seperti : Emolien, dapat berupa krim maupun salep yang dapat digunakan selama atau 

setelah bekerja. Mereka didesain dengan efektif untuk mencegah terjadinya dermatitis 

kontak akibat kerja tipe iritan. (T.Brown, 2004).  Pelembab digunakan sebagai 

pencegahan dan pengobatan. Lotion sobolene dari pump pack digunakan untuk 

melembabkan kulit. Krim tube maupun salep yang lebih berminyak dipilih dan di 

gunakan pada tangan sebelum tidur.  

Prognosis pada dermatitis kontak iritan (DKI) dan dermatitis kontak alergi 

(DKA), apabila bahan atau agen penyebab tidak dihindari atau di singkirkan dengan 

sempurna, maka akan memberikan prognosis yang kurang baik. (Hannam, 2013). 

 

 


