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ABSTRAK 

 

Imma Nur Cahyawati. 2010. Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian 
Dermatitis pada Nelayan yang Bekerja di Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang. Skripsi. Jurusan Ilmu 
Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing: I. dr. Yuni Wijayanti, M.Kes, II. Irwan Budiono, 
S.KM.,M.Kes. 

 
Kata Kunci: Dermatitis dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa sajakah yang 
berhubungan dengan penyakit dermatitis pada nelayan yang bekerja di Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dermatitis 
pada nelayan yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory (penjelasan) 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian berjumlah 68 orang. 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah random sampling. 
Sampel penelitian berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner. Korelasi Chi-Square digunakan untuk mencari 
hubungan dan menguji hipotesis antara kedua variabel. 

Berdasarkan uji Chi-Square untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI), diketahui bahwa masa kerja (p = 0,001), alat pelindung diri 
(APD) (p = 0,001), riwayat pekerjaan (p = 0,027), hygiene personal (p = 0,027), 
riwayat penyakit kulit (p = 0,006) dan riwayat alergi (p = 0,018), karena p < 0,05 
maka faktor-faktor tersebut berhubungan terhadap terjadinya penyakit dermatitis 
pada nelayan yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari 
Kecamatan Rembang.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor 
yang berhubungan secara sigifikan dengan terjadinya penyakit dermatitis pada 
nelayan yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan 
Rembang meliputi masa kerja, alat pelindung diri, riwayat pekerjaan, hygiene 
personal, riwayat penyakit kulit dan riwayat alergi. Saran yang diberikan oleh 
peneliti yaitu dengan upaya peningkatan perilaku higeine personal dan lingkungan 
baik di tempat kerja atau di rumah sebagai tempat tinggal seperti dengan menjaga 
tempat bekerja dari genangan air, memakai alat pelindung diri yang bersih dan 
membiasakan mencuci anggota badan setelah selesai bekerja.  
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ABSTRACT 
 

Imma Nur Cahyawati. 2010. Factors Related to Dermatitis Incident toward the 
Fishermen Working in the Fish Auction (TPI) Tanjungsari,Rembang Regency. Final 
Project. Public Health Department. Sport Science Faculty, Semarang State University. 1st 
Supervisor : dr. Yuni Wijayanti, M.Kes, 2nd Supervisor : Irwan Budiono, S.KM.,M.Kes. 

 
Key Words : Dermatitis and Fish Auction (TPI) 
 

The statement of the problem was what factors related to Dermatitis incident 
toward the Fishermen Working in the Fish Auction (TPI) Tanjungsari,Rembang Regency. 
The purpose of the study was to find out the factors related to Dermatitis incident towards 
the Fishermen Working in the Fish Auction (TPI). 

Type of research used was explanatory research (explanation) with cross sectional 
approach. Population of the research was 68 people. Meanwhile, technique used in 
sample taking was random sampling. Research sample was 40 people. Moreover, 
technique in collecting data is by applying questioner. Chi-Square correlation was used to 
find out the relationship and to examine the hypothesis between two variables. 

Based on Chi-Square examination used to find out the factors related to dermatitis 
incident toward the fishermen working in the Fish Auction (TPI), it was found out that 
work period (p = 0,001), self protection tool (APD) (p = 0,001), job history (p = 0,027), 
personal hygiene (p = 0,027), skin disease history (p = 0,006) and allergy history (p = 
0,018), because p < 0,05, so it can be stated that those factors related to dermatitis 
incident towards the fishermen working in the Fish Auction (TPI) Tanjungsari, Rembang 
Regency. 

Based on the research results, it can be concluded that there are factors related 
significantly with the incident of dermatitis toward the fishermen working in the Fish 
Auction (TPI) Tanjungsari,Rembang Regency involving work period, self protection tool, 
job history,  personal hygiene, skin disease history, and allergy history. The suggestion 
given by the researcher is by improvement of personal and environment hygiene behavior 
either in the workplace or at home such as keeping workplace from puddles, using clean 
self protection tool, and getting used to clean part of body after work.  
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yang berbeda (Dale Cornegia). 

 If you don’t like something, change it; if you can’t change it, change the 

way you think about it (Mary Engelbreit). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara maritim yang sebagian 

besar wilayahnya merupakan wilayah perairan. Beberapa fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa kita memang layak disebut negeri bahari karena 

menurut fakta 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan, garis pantai Indonesia 

mencapai 18.000 km terpanjang kedua setelah Kanada, dan keanekaragaman 

laut kita pun diyakini merupakan salah satu yang terlengkap di dunia 

(Rakawhisnu, 2007).  

Sensus penduduk tahun 2000 menujukkan jumlah penduduk 

Indonesia sekitar 210 juta jiwa. Pada saat ini setidaknya terdapat 2 juta 

rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada sector perikanan. 

Dengan asumsi tiap rumah tangga nelayan memiliki 6 jiwa maka sekurang-

kurangnya terdapat 12 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya sehari-hari 

pada sumber daya laut termasuk pesisir tentunya (Adrian P. Pangemanan, 

2002). Nelayan merupakan istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya 

bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom 

maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas 

nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-

negara berkembang seperti di Asia Tenggara atau di Afrika, masih banyak 

nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap 

ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan 
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modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih (Eidman, 

2008). 

Nelayan identik dengan kemiskinan. Ada banyak penyebab 

terjadinya kemiskinan pada masyarakat  nelayan, seperti kurangnya akses 

kepada sumber-sumber modal, akses terhadap  teknologi, akses terhadap 

pasar  maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya alam. Alasan lain dan yang akan banyak dibahas dalam draf 

ini adalah disebabkan karena faktor-faktor sosial seperti pertumbuhan 

jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan 

rendahnya tingkat kesehatan  serta alasan-alasan lainnya seperti kurangnya 

prasarana umum di wilayah pesisir, lemahnya perencanaan spasial yang 

mengakibatkan tumpang tindihnya beberapa sektor pada satu kawasan, 

polusi dan kerusakan lingkungan. Disamping itu pada aspek kesehatan, 

nelayan relatif lebih berisiko terhadap munculnya masalah kesehatan 

seperti kekurangan gizi, dermatitis, diare dan    infeksi saluran   

pernafasan   atas (ISPA), yang disebabkan karena persoalan lingkunan 

seperti sanitasi, air bersih, indoor pollution, serta minimnya prasaran 

kesehatan seperti Puskesmas ataupun posyandu yang tidak digunakan 

secara optimal (Adrian P Pangemanan, 2002).  

Sejak 1982, penyakit dermatitis telah menjadi salah satu dari 10 

besar penyakit akibat kerja (PAK) berdasarkan potensial insidens, 

keparahan dan kemampuan untuk dilakukan pencegahan (NIOSH 1996). 

Biro Statistik Amerika Serikat (1988) menyatakan bahwa penyakit kulit 
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menduduki sekitar 24 % dari seluruh PAK yang dilaporkan. The National 

Institute of Occupation Safety Hazards (NIOSH) dalam survei tahunan 

(1975) memperkirakan angka kejadian dermatitis akibat kerja yang 

sebenarnya adalah 20-50 kali lebih tinggi dari kasus yang telah dilaporkan 

(Hari Suryo Utomo, 2007).  

Dermatitis pada nelayan mungkin akibat air laut yang karena 

kepekatannya menarik air dari kulit, dalam hal ini air laut merupakan 

penyebab dermatitis kulit kronis dengan sifat rangsangan primer. Tapi 

penyakit kulit mungkin pula disebabkan oleh jamur-jamur atau binatang-

binatang laut. Pekerjaan basah merupakan tempat berkembangnya penyakit 

jamur, misalnya monoliasis (Cinta Lestari, 2009).  

Penelitian WHO pada pekerja tentang penyakit akibat kerja di 5 

(lima) benua tahun 1999, memperlihatkan bahwa penyakit gangguan otot 

rangka (Musculo Skeletal Disease) pada urutan pertama 48 %, kemudian 

gangguan jiwa 10-30 %, penyakit paru obstruksi kronis 11 %, penyakit 

kulit (dermatitis) akibat kerja 10 %, gangguan pendengaran 9 %, keracunan 

pestisida 3 %, cedera dan lain-lain (Cinta Lestari, 2008). Jumlah penderita 

dermatitis di Amerika Serikat mencapai 15 juta orang, dimana 60 % dari 

jumlah tersebut terjadi pada usia dibawah 12 tahun, 30 % terjadi sebelum 

usia 5 tahun. Dermatitis Atopik sangat jarang terjadi di usia tua (lebih dari 

50 tahun). Lima puluh persen penderita dermatitis atopik terjadi pada tahun 

pertama kehidupan (Trisniartami Setyaningrum, 2002). 
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Apabila ditinjau lebih lanjut, penyakit kulit akibat kerja (PKAK) 

sebagai salah satu bentuk penyakit akibat kerja, merupakan jenis penyakit 

akibat kerja terbanyak yang kedua setelah penyakit muskulo-skeletal, 

berjumlah sekitar 22 % dari seluruh penyakit akibat kerja. Data di Inggris 

menunjukkan 129 kasus per 1000 pekerja merupakan dermatitis akibat 

kerja. Apabila ditinjau dari jenis penyakit kulit akibat kerja, maka lebih 

dari 95 persen merupakan dermatitis kontak, sedangkan yang lain 

merupakan penyakit kulit lain seperti akne, urtikaria kontak, dan tumor 

kulit (Cinta Lestari, 2008).  

Di Indonesia secara umum, diantara 8 penyakit keturunan, 

prevalensi dermatitis kontak yang tertinggi (6,2 %). Prevalensi dermatitis 

kontak tinggi (>10 %) di Wakatobi dan Kota Bau Bau (Triono Soendoro, 

2007). 

Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan. Sedangkan 

Kecamatan Rembang sendiri terdiri dari 26 desa dan 8 kelurahan. 

Tanjungsari merupakan salah satu nama kelurahan di Kecamatan Rembang 

yang berlokasi sekitar 2-2,5 km dari alun-alun pusat kabupaten itu. Di 

kelurahan inilah dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cabang 2 

(Sekretariat Pemda Kabupaten Rembang, 2008). 

Tempat pelangan ikan di kelurahan Tanjungsari ini relatif lebih 

kecil daripada TPI utama di desa Tasik Agung Kecamatan Rembang, selain 

itu tidak tersedia fasilitas yang berarti di tempat ini. Kebersihan dan 

kerapiannya kurang diperhatikan. Di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
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digunakan warga setempat sebagai tempat pembuangan sampah akhir, 

saluran air ditempat ini tidak dapat digunakan karena tersumbat oleh 

sampah-sampah dari rumah tangga dan sampah sisa kotoran ikan sehingga 

banyak air yang tergenang, selain itu sisa upas karang pun jarang 

dibersihkan (Kantor TPI Tanjungsari, 2008). 

Nelayan yang bekerja di TPI Tanjungsari berjumlah 153 orang, 

yang rata-rata kurang memperhatikan masalah kebersihan diri sendiri dan 

kurangnya kesadaran untuk memakai alat pelindung diri (misal: sepatu 

boot, sarung tangan, dan topi) pada saat bekerja. Tanpa disadari hal-hal 

tersebut dapat menjadi penyebab penyakit akibat kerja khususnya penyakit 

dermatitis akibat kerja (Kantor TPI Tanjungsari, 2008). 

Menurut data rekam medis dari RSUD dr. Soetrasno Kabupaten 

Rembang pada tahun 2007, kejadian dermatitis pada nelayan sebesar 60%. 

Sedangkan pada tahun 2008, kejadian dermatitis pada nelayan meningkat 

menjadi 62% dari tahun sebelumnya. Melihat dari data tersebut sudah jelas 

bahwa lebih dari 50% nelayan di Kabupaten Rembang  menderita penyakit 

dermatitis, dan jumlah penderita dermatitis mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahun. 

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Rembang, kejadian 

penyakit kulit dibagi menjadi 2, yaitu penyakit kulit karena alergi dan 

penyakit kulit karena infeksi. Menurut catatan Dinas Kesehatan Kota 

Rembang kejadian penyakit kulit infeksi menempati urutan nomor 3 pada 

data 10 besar penyakit tahun 2007 dengan jumlah kejadian 28.162 kasus, 
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sedangkan kejadian penyakit kulit alergi menempati urutan nomor 5 pada 

data 10 besar penyakit tahun 2007 dengan jumlah kejadian 14.041 kasus.  

Menurut data dari Puskesmas Pembantu di kelurahan Tanjungsari 

pada tahun 2007 kasus penyakit kulit dibagi 2, yaitu penyakit kulit akibat 

infeksi dan penyakit kulit alergi. Pada kasus penyakit kulit infeksi 

berjumlah 776 kasus dan penyakit kulit alergi berjumlah 1.608 kasus. 

Menurut data-data kejadian dermatitis pada nelayan yang tiap tahun 

semakin meningkat, maka penulis mengambil judul “Faktor yang 

Berhubungan dengan Kejadian Dermatitis pada Nelayan yang Bekerja 

di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan data mengenai kejadian dermatitis pada nelayan yang 

terjadi peningkatan dari 60% pada tahun 2007 menjadi 62% pada tahun 

2008, maka penulis mengangkat masalah mengenai faktor apa sajakah yang 

berhubungan dengan penyakit dermatitis pada nelayan yang bekerja di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan 

Rembang. 

2. Mengetahui hubungan antara umur dan kejadian dermatitis pada 

nelayan yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

3. Mengetahui hubungan antara lama  bekerja dan kejadian 

dermatitis pada nelayan yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

4. Mengetahui hubungan antara riwayat pekerjaan dan kejadian 

dermatitis pada nelayan yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

5. Mengetahui hubungan antara kebersihan perorangan atau 

individu dan  kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan 

Rembang. 

6. Mengetahui hubungan antara pemakaian APD dan  kejadian 

dermatitis pada nelayan yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Nelayan yang Bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Memberikan informasi kepada para nelayan, khususnya yang 

bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tentang kemungkinan terkena 
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penyakit kulit akibat dari pekerjaannya, khususnya tentang penyakit 

Dermatitis. 

1.4.2 Bagi Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi, saran dan informasi 

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi nelayan yang 

bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan 

Rembang.  

1.4.3 Bagi Peneliti 

Bermanfaat sebagai pengalaman dalam mengkaji secara 

ilmiah sesuatu permasalahan dengan mengaplikasikan teori yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan khususnya pada mata kuliah 

penyakit akibat kerja. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

No. Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun dan 
Tempat 
Penelitian 

Desain Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
 
 
 
 

Rasio 
Prevalensi 
Kejadian 
Dermatitis  

Mardiana 
 

2004, 
Semarang 

Cross 
section
al 
 

- Variabel 
Bebas: 
*Karakter   
  pekerjaan  

Masa kerja, 
faktor 
kimia,  
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Lanjutan tabel 1.1. 

 

Keterangan Keaslian Penelitian 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana dan 

Hasyim Habibi adalah: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Berdasarkan 
Karakteristik 
Pekerja, 
Faktor Kimia 
dan Faktor 
Fisika Di 
Sentral Tahu 
dan Tempe 
Di Mrican, 
Semarang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor yang 
Berhubungan 
dengan 
Kejadian 
Dermatitis 
Kontak pada 
Pekerja Batu 
Gamping Di 
UD.Usaha 
Maju 
Kalasan 
Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasym 
Habibi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004, 
Yogyakarta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cross 
sectional
 

  (umur,  
  masa 
  kerja, 
  kebersihan 
perorangan, 
  pemakaia 
  APD,  
  riwayat  
  penyakit) 
*Faktor  
  kimia 
*Faktor  
  fisika 

- Variabel 
Terikat: 
*dermatosis 
 
 
Variabel 
Bebas: umur, 
tingkat 
pendidikan, 
lama kontak, 
masa kerja, 
pemakaian 
APD, 
kebersihan 
perorangan, 
riwayat 
penyakit. 
Variabel 
Terikat: 
Dermatitis 
Kontak 

 faktor fisik 
 dan 
 kebersihan 
 perorangan 
 merupakan 
 faktor resiko 
 terjadinya 
 dermatosis 
 
- Umur dan 
   riwayat 
   penyakit 
   kulit 
   bukan faktor 
   resiko 
   terjadinya 
   dermatitis. 
 
Ada hubungan 
antara lama 
kontak, 
penggunaan 
APD, 
kebersihan 
perorangan,dan 
riwayat 
penyakit 
dengan 
Dermatitis 
Kontak. 
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1. Tempat penelitian ini dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari 

Kecamatan Rembang. 

2. Peneliti menganalisis faktor masa kerja, pemakaian APD, riwayat pekerjaan, 

hygiene personal, riwayat penyakit kulit, dan riwayat alergi. Sedangkan 

Mardiana meneliti rasio prevalensi, dan Hasyim Habibi meneliti pengaruhnya 

terhadap dermatitis kontak. 

3. Peneliti tidak meneliti faktor kimia, riwayat penyakit kulit, dan tingkat 

pendapatan seperti yang telah diteliti oleh Mardiana dan Hasyim Habibi.  

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2008. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup Ilmu Kesehatan 

Masyarakat khususnya bidang Penyakit Akibat Kerja yang meneliti 

tentang kejadian dermatitis pada nelayan khususnya yang bekerja di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Dermatitis 

2.1.1.1 Pengertian Dermatitis 

Menurut Suria Djuanda dan Sri Adi S (2002: 126), dermatitis 

adalah peradangan kulit (epidermis dan dermis) sebagai respons terhadap 

pengaruh faktor eksogen dan faktor endogen, menimbulkan kelainan klinis 

berupa efloresensi polimorfik (eritema, edema, papul, vesikel, skuama, 

likenifikasi,) dan gatal. Tanda polimorfik tidak selalu timbul bersamaan, 

bahkan mungkin hanya beberapa (oligomorfik). Dermatitis cenderung 

residif dan menjadi kronis. 

Dermatitis merupakan epidermo-dermatis dengan gejala subyektif 

pruritus. Obyektif tampak inflamasi eritema, vesikula, eksudasi, dan 

pembentukan sisik. Tanda-tanda polimorfi tersebut tidak selalu timbul 

pada saat yang sama. Penyakit bertendensi residif dan menjadi kronis 

(Arief Mansjoer, 2000: 86). 

Dermatitis menunjukkan inflamasi superfisial kulit yang 

disebabkan oleh pajanan iritan, sensitifitas alergik (delayed 

hypersensitivity) dan faktor-faktor idiopatik yang ditentukan secara 

genetik. Pruritus, eritema dan edema pada kulit dapat ditemukan dengan 

progresifitas kearah gejala vesikulasi, perembasan cairan, pembentukan 
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krusta dan skuama. Jika proses tersebut tetap berlangsung, kulit akhirnya 

dapat menjadi tebal atau mengalami likenifikasi dengan guratan kulit yang 

menonjol  (William B. Abrahams dan Robert Berkow, 1999: 652). 

Dermatitis adalah peradangan kulit (epidermis dan dermis) sebagai 

respon terhadap pengaruh faktor eksogen dan atau faktor endogen, 

menimbulkan kelainan klinis berupa efloresensi polimorfi (eritema, 

edema, papul, vesikel, skuama, likenifikasi) dan keluhan gatal (Citra 

Sucipta, 2008). 

Dermatitis adalah peradangan kulit yang ditandai oleh rasa gatal, 

dapat berupa penebalan atau bintil kemerahan, multipel mengelompok atau 

tersebar, kadang bersisik, berair dan lainnya. Akibat permukaan kulit 

terkena bahan atau unsur-unsur yang ada di lingkungannya (faktor 

eksogen). Namun demikian, untuk terjadinya suatu jenis dermatosis atau 

beratnya gejala dermatosis, kadang-kadang dipengaruhi pula oleh faktor 

kerentanan kulit seseorang (faktor endogen) (Cinta Lestari, 2008). 

2.1.1.2 Jenis-jenis Dermatitis 

1) Dermatitis Kontak 

Dermatitis kontak adalah dermatitis yang disebabkan oleh 

bahan (substansi) yang menempel pada kulit. Ada dua macam jenis 

dermatitis kontak yaitu: 

1. Dermatitis Kontak Iritan, disebabakan oleh bahan yang bersifat 

iritan misalnya pelumas, asam, alkali, dan serbuk kayu. Kelainan 

kulit yang terjadi selain ditentukan oleh ukuran molekul, daya 
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larut, konsentrasi, vehikulum, serta suhu bahan iritan tersebut, juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lama kontak, kekerapan, 

adanya oklusi, menyebabkan kulit lebih permeabel, demikian pula 

gesekan dan trauma fisik. Suhu dan kelembaban lingkungan juga 

ikut berperan. Dermatitis kontak iritan dapat bersifat akut dan 

primer.  

2. Dermatitis Kontak Alergik, disebabkan oleh alergen. Alergen yang 

paling sering menyebabkan dermatitis jenis ini adalah bahan kimia 

dengan berat molekul kurang dari 500-1000 Da, yang juga disebut 

sebagai bahan kimia sederhana. Dermatitis yang timbul 

dipengaruhi oleh potensi sensitisasi alergen, derajat pajanan, dan 

luasnya penetrasi di kulit. 

2) Dermatitis Atopik 

Dermatitis atopik ialah keadaan peradangan kulit kronis dan 

residif, disertai gatal, yang berhubungan dengan atopi. Kata ”atopi” 

yang pertama kali diperkenalkan oleh Coca (1928), yaitu istilah yang 

dipakai untuk sekelompok penyakit pada individu yang mempunyai 

riwayat kepekaan dalam keluarganya, misalnya: asam bronkial, rinitis 

alergi, dermatitis atopik, dan konjungtivitis alergi.  

3) Liken Simpleks Kronis 

Merupakan peradangan kulit kronis, gatal sekali, sirkumskrip, 

ditandai dengan kulit tebal dan garis kulit tampak lebih menonjol 

menyerupai kulit batang kayu, akibat garukan atau gosokan yang 

berulang-ulang. 
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4) Dermatitis Numularis 

Dermatitis berupa lesi berbentuk mata uang (coin), berbatas 

tegas, dengan efloresensi berupa papulovesikel, biasanya mudah pecah 

sehingga basah (oozing). 

5) Dermatitis Statis 

Dermatitis ini merupakan dermatitis sekunder akibat hipertensi 

vena ekstremitas bawah. 

(Suria Djuanda dan Sri Adi S, 2002: 126). 

2.1.1.3 Penyebab Dermatitis 

Penyebab dermatitis kadang-kadang tidak diketahui. Sebagian 

besar merupakan respons kulit terhadap agen-agen, misalnya zat kimia, 

protein, bakteri, dan fungus. Respons tersebut dapat berhubungan dengan 

alergi. Alergi ialah perubahan kemampuan tubuh yang didapat dan spesifik 

untuk bereaksi (Arief Mansjoer, 2000: 86). 

Reaksi alergi terjadi atas dasar interaksi antara antigen dan 

antibodi. Karena banyaknya agen penyebab, ada anggapan bahwa nama 

dermatitis digunakan sebagai nama ”tong sampah” (catch basket term). 

Banyak penyakit alergi yang disertai tanda-tanda polimorfi disebut 

dermatitis (Arief Mansjoer, 2000: 86). 

Menurut Joko Suyono (1995: 193), agen-agen penyebab penyakit 

kulit akibat kerja dapat digolongkan sebagai berikut: 
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1) Agen Fisik 

Antara lain tekanan atau gesekan, kondisi cuaca (angin, hujan, 

cuaca beku, matahari), panas, radiasi (ultraviolet, ionisasi), dan serat-

serat mineral. 

2) Agen Kimia 

Agen kimia terbagi menjadi 4 kategori: 

1. Iritan primer yaitu asam, basa, pelarut lemak, detergen, garam-

garam logam (arsen, air raksa). 

2. Sensitizer, diantaranya logam dan garam-garamnya (kromium, 

nikel, kobalt, dll) senyawa-senyawa yang berasal dari anilin (p-

fenilendiamin, pewarna azo, dll), derivat nitro aromatik 

(trinitoulen), resin (khususnya monomer dan aditif seperti 

epoksiresin, formaldehid, vinil, akrilik, akselerator, plasticizer), 

bahan-bahan kimia karet (vulcanizer seperti dimetiltiuram 

disulfida, antioksidan), obat-obatan dan antibiotik (misalnya 

prokain, fenotiazin, klorotiazid, penicilin, dan tetrasiklin), 

kosmetik, terpentin, tanam-tanaman (misalnya: primula dan 

chrysanthemum) 

3. Agen-agen aknegenik yaitu naftalen dan bifenil klor, minyak 

mineral. 

4. Photosensitizer yaitu antrasen, pitch, derivat asam aminobenzoat, 

hidrokarbon, aromatik klor, pewarna akridin. 
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3) Agen Biologi 

Meliputi beberapa mikroorganisme (mikroba, fungi), parasit kulit 

dan produk-produknya juga menyebabkan penyakit kulit. 

2.1.1.4 Gejala Dermatitis 

Menurut Suria Djuanda dan Sri Adi S (2002: 126), pada umumnya 

penderita dermatitis mengeluh gatal. Kelainan kulit bergantung pada 

stadium penyakit, batasnya dapat tegas dapat pula tidak tegas, penyebaran 

dapat setempat, generalisata, bahkan universalis.  

Pada stadium akut kelainan kulit berupa eritema, edema, vesikel 

atau bula, erosi dan eksudasi, sehingga tampak basah (madidans). Stadium 

sub-akut, eritema berkurang, eksudat mengering menjadi krusta. 

Sedangkan pada stadium kronis tampak lesi kering, skuama, 

hiperpigmentasi, likenifikasi, dan papul, mungkin juga terdapat erosi atau 

ekskoriasi karena garukan. Stadium tersebut tidak selalu berurutan, bisa 

saja sejak awal suatu dermatitis memberi gambaran klinis berupa kelainan 

kulit stadium kronis. Demikian pula jenis efloresensinya tidak selalu harus 

polimorfi, mungkin hanya oligomorfi (Suria Djuanda dan Sri Adi S, 2002: 

126). 

Menurut Arief  Mansjoer (2000: 86), manifestasi kinis dibagi 4, 

yaitu: 

1) Subyektif, ada tanda-tanda radang akut, terutama pruritus (sebagai 

pengganti dolor). Selain itu terdapat pula kenaikan suhu (kalor), 
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kemerahan (rubor), edema atau pembengkakan, dan ganguan fungsi 

kulit (fungsio lesa). 

2) Obyektif, biasanya batas kelainan tidak tegas dan terdapat lesi 

polimorfi, yang dapat timbul secara serentak atau berturut-turut. Pada 

permulaan timbul eritema dan edema. Edema sangat jelas pada kulit 

yang longgar, misalnya muka (terutama palpebra dan bibir) dan 

genitalia eksterna. Ifiltrasi biasanya terdiri atas papul. 

3) Dermatitis madidans (basah) berarti terdapat eksudasi. Disana-sini 

terdapat sumber dermatitis, artinya terdapat vesikel-

vesikelpungtiformis yang berkelompok dan kemudian membesar. 

Kelainan tersebut dapat disertai bula atau pustul, jika disertai infeksi. 

4) Dermatitis sika (kering) berarti tidak mandidans. Bila gelembung-

gelembung mengering, maka akan terlihat erosi atau ekskoriasi dengan 

krusta. Hal ini berarti dermatitis menjadi kering disebut dermatitis 

sika. Pada stdium tersebut terjadi deskuamasi, artinya timbul sisik-

sisik. Bila proses menjadi kronis tampak likenifikasi dan sebagai 

sekuele terlihat hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. 

Perjalanan penyakit dermatitis akibat kerja termasuk keluhan 

utama dan keluhan tambahan. Gejala dapat timbul akut, sub-akut, atau 

kronik. Keluhan pertama dapat berupa gatal. Kelainan dapat ditimbulkan 

oleh bahan-bahan yang terdapat di lingkungan kerja, atas dasar ini 

penyakit ini dapat bersifat toksik atau sensitisasi atau alergi (R.S. Siregar, 

2006: 113).  
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2.1.2 Dermatitis Kontak 

Dermatitis kontak adalah dermatitis yang disebabkan oleh bahan 

(substansi) yang menempel pada kulit (Suria Djuanda dan Sri Adi S, 2002: 

127). 

Menurut Arif Mansjoer (2000: 87), dermatitis kontak ialah 

dermatitis karena kontaktan eksternal, yang menimbulkan fenomen 

sensitisasi (alergik) atau toksik (iritan). 

Dermatitis kontak yaitu inflamasi kulit yang terjadi akibat kontak 

dengan zat-zat iritan atau alergen (William B. Abrahams dan Robert 

Berkow, 1999: 656). 

Dermatitis kontak adalah dermatitis (peradangan kulit) yang 

disebabkan berkontaknya kulit dengan bahan-bahan dari luar. Bahan-

bahan tersebut dapat bersifat toksik ataupun alergik (Marwali Harahap, 

2000: 16). 

Dermatitis kontak adalah reaksi fisiologik yang terjadi pada kulit 

karena kontak dengan substansi tertentu, dimana sebagian besar reaksi ini 

disebabkan oleh iritan kulit dan sisanya disebabkan oleh alergen yang 

merangsang reaksi alergi (Citra Sucipta, 2008). 

Dermatitis kontak adalah respon dari kulit dalam bentuk 

peradangan yang dapat bersifat akut maupun kronik, karena paparan dari 

bahan iritan eksternal yang mengenai kulit (Fatma Lestari dan Hari Suryo 

Utomo, 2007).  
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Dermatitis kontak adalah inflamasi kulit yang diakibatkan oleh 

kontak langsung dengan substansi yang menyebabkan reaksi inflamasi 

atau alergi (Sugastiasri Sumaryo, Kabulrachman, 2003: 53). 

2.1.2.1 Dermatitis Kontak Iritan (DKI) 

Dermatitis kontak iritan adalah dermatitis kontak yang terjadi oleh 

karena berkontak dengan bahan iritan. Sedang yang dimaksud dengan 

iritan ialah suatu substansi yang pada kebanyakan orang dapat 

mengakibatkan kerusakan sel bila dioleskan untuk waktu tertentu dan 

dengan konsentrasi tertentu. Bahan iritan dapat membuat kerusakan kulit 

dengan cara: menghabiskan lapisan tanduk secara bertahap, denaturasi dari 

keratin, dan perubahan pada kemampuan menahan air (water holding 

capacity) (Marwali Harahap, 2000: 16).  

Banyak faktor yang dapat menginduksi terjadinya berbagai reaksi 

iritasi. Yang termasuk faktor intrinsik substansi antara lain: pH, kelarutan, 

keadaan tubuh dan konsentrasi. Faktor lingkungan (temperature, 

kelembaban, dan tekanan), dan predisposisi dari karakteristik individu ( 

umur, gender, etnis, penyakit kulit, dan bagian kulit yang terpapar). 

Dermatitis kontak iritan adalah bentuk keadaan yang biasa dari penyakit 

yang berhubungan dengan pekerjaan, dan di Amerika Serikat tercatat 

mendekati 80% dari semua penyakit kulit yang berhubungan dengan 

pekerjaan (Joseph LaDou, 2002: 287). 

Ada dua jenis bahan iritan yaitu: iritan kuat dan iritan lemah. Iritan 

kuat akan menimbulkan kelainan kulit pada pajanan pertama pada hampir 
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semua orang, sedang iritan lemah hanya pada mereka yang paling rawan 

atau mengalami kontak berulang-ulang. Faktor kontribusi, misalnya 

kelembaban udara, tekanan gesekan dan oklusi, mempunyai andil pada 

terjadinya kerusakan kulit tersebut (Suria Djuanda dan Sri Adi S, 2005: 

128). 

Menurut Suria Djuanda dan Sri Adi S (2002: 128), berdasarkan 

jenis bahan iritan maka, dermatitis kontak iritan juga ada dua macam 

yaitu: 

1) Dermatitis Kontak Iritan Akut 

Penyebabnya iritan kuat, biasanya karena kecelakaan. Kulit 

terasa pedih atau panas, eritema, vesikel, atau bula. Luas kelainan 

umumnya sebatas daerah yang terkena, berbatas tegas. 

Pada umumnya kelainan kulit muncul segera, tetapi ada 

sejumlah bahan kimia yang menimbulkan reaksi akut lambat, misalnya 

podofilin, antralin, asam fluorohidrogenat, sehingga dermatitis kontak 

iritan akut lambat. Kelainan kulit baru terlihat setelah 12-24 jam atau 

lebih. 

2) Dermatitis Kontak Iritan Kronis 

Nama lain ialah dermatitis kontak iritan kumulatif, 

disebabkan oleh kontak dengan iritan lemah yang berulang-ulang (oleh 

faktor fisik, misalnya gesekan, trauma mikro, kelembaban rendah, 

panas atau dingin; juga bahan, contohnya detergen, sabun, pelarut, 

tanah, bahkan juga air). Dermatitis kontak iritan kronis mungkin 
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terjadi oleh karena kerjasama berbagai macam faktor. Bisa jadi suatu 

bahan secara sendiri tidak cukup kuat menyebabkan dermatitis iritan, 

tetapi bila bergabung dengan faktor lain baru mampu. Kelainan baru 

nyata setelah berhari-hari, berminggu-minggu atau bulan, bahkan bisa 

bertahun-tahun kemudian. Sehingga waktu dan rentetan kontak 

merupakan faktor paling penting. Dermatitis iritan kumulatif ini 

merupakan dermatitis kontak iritan yang paling sering ditemukan. 

Gejala klasik berupa kulit kering, eritema, skuama, lambat 

laun kulit tebal (hiperkeratosis) dan likenifikasi, batas kelainan tidak 

tegas. Bila kontak terus berlangsung akhirnya kulit dapat retak seperti 

luka iris (fisur), misalnya pada kulit tumit tukang cuci yang mengalami 

kontak terus menerus dengan deterjen. Ada kalanya kelainan hanya 

berupa kulit kering atau skuama tanpa eritema, sehingga diabaikan 

oleh penderita. Setelah kelainan dirasakan mengganggu, baru 

mendapat perhatian. Banyak pekerjaan yang berisiko tinggi yang 

memungkinkan terjadinya dermatitis kontak iritan kumulatif, 

misalnya: mencuci, memasak, membersihkan lantai, kerja bangunan, 

kerja di bengkel, dan berkebun. 

2.1.2.2 Dermatitis Kontak Alergik (DKA) 

Dermatitis kontak alergik timbul akibat terjadinya reaksi 

hipersensitivitas tipe lambat (reaksi tipe IV) terhadap suatu alergen 

eksternal. Tidak terhitung banyaknya zat kimia yang dapat beraksi sebagai 

alergen, tetapi sangat jarang yang menimbulkan masalah. Beberapa zat 
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kimia merupakan alergen yang cukup kuat, yang dengan sekali paparan 

bisa menyebabkan terjadinya sensitisasi, sedangkan sebagian besar zat 

kimia lain memerlukan paparan berulang-ulang sebelum timbul sensitisasi. 

Mungkin saja paparan alergen telah berlangsung bertahun-tahun, namun 

secara mendadak baru terjadi hipersensitivitas (Robin Graham-Brown, 

2006: 69). 

Alergen yang paling sering menyebabkan dermatitis kontak alergik 

biasanya berupa bahan kimia dengan berat molekul kurang dari 500-1000 

Da, yang juga disebut sebagai bahan kimia sederhana. Dermatitis yang 

timbul dipengaruhi oleh potensi sensitisasi alergen, derajat pajanan, dan 

luasnya penetrasi di kulit (Suria Djuanda dan Sri Adi S, 2002: 129). 

Menurut Marwali Harahap (2000: 19), ada 3 syarat dari alergen 

pada dermatitis kontak yaitu: 

1. Asing bagi tubuh. 

2. Harus dapat berdifusi melalui kulit (epidermis). Yaitu bahan-bahan 

kimia denga berat molekul kurang dari 1000. protein tidak dapat 

menyebabkan kontak alergi.  

3. Harus dapat mengikat diri dengan protein atau asam-asam amino kulit 

sehingga membentuk komplek Antigen. 

Gejala klinis pada penderita dermatitis kontak alergik umumnya 

mengeluh gatal. Kelainan kulit bergantung pada keparahan dermatitis. 

Pada yang akut dimulai dengan bercak eritema berbatas jelas, kemudian 

diikuti edema, papulo-vesikel, vesikel atau bula. Vesikel atau bula dapat 
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pecah menimbulkan erosi dan eksudasi (basah). Pada yang kronis terlihat 

kulit yang kering, berskuama, papul, likenifikasi dan mungkin juga fisur, 

batasnya tidak tegas. Kelainan ini sulit dibedakan dengan dermatitis 

kontak kronis, mungkin penyebabnya juga campuran (Suria Djuanda dan 

Sri Adi S, 2005: 130). 

2.1.2.3 Perbedaan DKI dan DKA 

Menurut Kabulrachman (2003: 27), Dermatitis Kontak Iritan (DKI) 

dan Dermatitis Kontak Alergik (DKA) keduanya mempunyai perbedaan 

sebagai berikut: 

 Tabel 2.1. Perbedaan DKI dan DKA 

Variabel DKI DKA 

1. Kejadian 

2. Terpajan 

sebelumnya 

3. Tempat 

yang terkena 

4. Kemungkina

n terjadi 

5. Lesi 

6. Gejala 

subyektif 

7. Penyakit 

kulit yang 

terkait 

8. Waktu 

Amat sering 

Tidak perlu 

 

Tempat dimana terjadi kontak, 

dengan sedikit perluasan 

Pada semua orang 

 

Berbatas tegas sampai kabur 

Gatal sampai sakit 

 

Stigmata atopi 

 

4-12 jam setelah kontak  

Lesi muncul pada pajanan 

pertama. 

Jarang 

Harus 

 

Tempat terjadinya kontak 

dan tempat lain (jauh) 

Hanya sebagian orang 

 

Tak tegas 

Gatal 

 

Penyakit kulit kronis atau 

pemakaian topikal lama 

24 jam atau lebih setelah 

pajanan ulang. 

Tak ada lesi pada pajanan 

pertama. 
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2.1.2.4 Lokasi Terjadinya Dermatitis  

Menurut Suria Djuanda dan Sri Adi S (2002: 130), ada berbagai 

lokasi terjadinya dermatitis antara lain: 

1. Tangan 

Kejadian dermatitis kontak baik iritan maupun alergik paling sering di 

tangan, misalnya pada ibu rumah tangga. Demikian pula kebanyakan 

dermatitis kontak akibat kerja ditemukan di tangan. Sebagian besar 

memang oleh karena bahan iritan. Bahan penyebabnya misalnya 

detergen, antiseptik, getah sayuran atau tanaman, semen, dan pestisida.   

2. Lengan 

Alergen umumnya sama dengan pada tangan, misalnya oleh jam 

tangan (nikel), sarung tangan karet, debu semen, dan tanaman. Di 

aksila umumnya oleh bahan pengharum. 

3. Wajah 

Dermatitis kontak pada wajah dapat disebabkan oleh bahan kosmetik, 

obat topikal, alergen yang ada di udara, nikel (tangkai kaca mata). Bila 

di bibir atau sekitarnya mungkin disebabkan oleh lipstik, pasta gigi, 

getah buah-buahan. Dermatitis di kelopak mata dapat disebabkan oleh 

cat kuku, cat rambut, eyeshadows, dan obat mata. 

4. Telinga 

Anting atau jepit telinga terbuat dari nikel, penyebab dermatitis kontak 

pada cuping telinga. Penyebab lain, misalnya obat topikal, tangkai 

kaca mata, cat rambut, hearing-aids. 
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5. Leher 

Penyebabnya, kalung dari nikel, cat kuku (yang berasal dari ujung 

jari), parfum, alergen di udara, zat warna pakaian. 

6. Badan 

Dermatitis kontak di badan dapat disebabkan oleh pakaian, zat warna, 

kancing logam, karet (elastis, busa), plastik, dan detergen. 

7. Genetalia 

Penyebabnya dapat antiseptik, obat topikal, nilon, kondom, pembalut 

wanita, dan alergen yang berada di tangan. 

8. Paha dan tungkai bawah 

Dermatitis di tempat ini dapat disebabkan oleh pakaian, dompet, kunci 

(nikel) di saku, kaos kaki nilon, obat topikal (misalnya anestesi lokal, 

neomisin, etilendiamin), semen, dan sepatu. 

2.1.2.5 Pemeriksaan Dermatitis Kontak 

Menurut R.S. Siregar (2006: 113), pemeriksaan kulit ini dapat 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

1) Lokalisasi: predileks pada kedua tangan, kaki, dan daerah-daerah yang 

terpajan (berkontak). 

2) Efloresensi: dapat berupa eritema, papula, vesiko-papula, erosi, 

eksudatif, berkrusta, hiperpigmentasi, hipopigmentasi, dan likenfikasi. 

Sedangkan untuk pemeriksaan pembantu atau laboratorium dapat 

dilakukan dengan pemeriksaan kadar alergen di tempat lingkungan kerja 

dan hitung eosinofil pada penderita. 
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Menurut Arif Mansjoer (2000: 88-89), apabila penyakit sudah 

sembuh, dapat dilakukan uji tempel (patch test). Pada daerah fleksor 

lengan bawah atau interskapular dioleskan alergen yang tersangka, yang 

menutup dengan kain kasa dan selofan impermeabel. Sesudah 24-48 jam 

dibaca, apakah terdapat reaksi atau tidak. Reaksi dinilai sebagai berikut:  

   1 + ® eritema 

   2 + ® eritema, edema, papul 

   3 + ® eritema, edema, papul, vesikel 

   4 + ® sama dengan 3 +, tetapi disertai vesikel yang berkonfluensi 

5 + ® sama dengan 4 plus, tetapi keadaan madidans dengan atau tanpa 

nekrosis 

Uji tempel tidak dilakukan pada stadium akut, karena akan 

memberatkan     penyakit (Arif Mansjoer, 2000: 89). 

2.1.2.6 Pencegahan Dermatitis  

Menurut Saut Sahat Pohan (2005: 603), usaha pencegahan 

dermatitis kronik akibat kerja dapat dilakukan dengan melakukan: 

1) Usaha pencegahan jangka pendek 

Dalam melakukan usaha pencegahan dermatitis kronik akibat 

keja perlu dilakukan perbaikan sarana diagnostik. Deteksi dini 

kerusakan kulit yang tidak disertai gejala klinik dermatitis kronik 

akibat kerja memungkinkan dilakukan tindakan pencegahan sedini 

mungkin.  
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2) Usaha pencegahan jangka panjang 

Penelitian mengenai hubungan antara pajanan sinar matahari 

dengan fungsi pertahanan kulit perlu ditingkatkan, sehingga dapat 

dibuktikan bahwa pajanan sinar matahari dengan dosis tertentu 

bermanfaat dalam pencegahan dermatitis kronik akibat kerja, tanpa 

disertai dampak negatif pajanan sinar matahari pada kulit. 

Menghadapi dermatitis akibat kerja, pencegahannya yang paling 

penting yaitu selalu menghindari kontak dengan sabun yang keras, 

deterjen, bahan-bahan pelarut, pengelantang, dan lain-lain. Kulit yang 

sakit harus sering dilumuri dengan emolien. Riwayat penyakit yang 

lengkap harus ditanyakan karena dapat mengungkapkan pajanan yang 

tidak diketahui terhadap zat-zat iritan atau alergen (William B. Abraham 

dan Robert Berkow, 1999: 657). 

 Kebersihan perorangan yaitu cuci tangan, mandi sebelum pulang 

kerja, pakaian bersih dan diganti setiap hari, memakai alat-alat pelindung 

diri yang masih bersih. Kebersihan lingkungan dan pemeliharaan rumah 

tangga, pembersihan debu, cara penimbunan sampah yang benar juga perlu 

diperhatikan. Diagnosa dini siaga perlu dalam usaha pemberantasan 

dermatitis akibat kerja, sebab dengan diagnosa sedini mungkin, si 

penderita dapat segera dipindahkan kerjanya ke tempat lain yang tidak 

membahayakan kesehatan (Suma’mur, 1996:163). 
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2.1.2.7 Pengobatan Dermatitis 

Pengobatan yang tepat didasarkan atas kausa, yaitu menyingkirkan 

penyebabnya. Tetapi, seperti diketahui penyebab dermatitis multi faktor, 

kadang juga tidak diketahui pasti, maka pengobatan bersifat sistomatis, 

yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi keluhan dan menekan 

peradangan (Suria Djuanda dan Sri Adi S, 2002: 131). 

 Pengobatan dermatitis tergantung pada tingkatan penyakit. Akut, 

misalnya erupsi vesicular dapat ditangani dengan balutan basah untuk 

yang pertama selama 24-36 jam, menggunakan solusi Burow’s diikuti 

dengan kortikosteroid secara topikal, hanya menggunakan kortikoids 

topikal (kelas 1 dan 2) sangat efektif di dalam fase akut. Ketika erupsi 

mulai mengering, corticosteroid krim sudah dapat digunakan, dilanjutkan 

pemberian secara oral penghilang rasa sakit dan antialergi untuk 

menangani kegatalan. Terapi antibiotik secara oral digunakan hanya ketika 

diduga terjadi infeksi sekunder oleh bakteri. Antibiotik secara topikal dan 

anti-alergi disiapkan untuk menangani resiko sensitisasi. Kompres dingin 

dibutuhkan untuk menurunkan peradangan akibat dermatitis. 

Kortikosteroid topikal yang berpotensi tinggi dapat menurunkan ringan 

sampai sedang, tetapi tidak dapat untuk kasus berat pada dermatitis kontak 

alergik. Kortikosteroid topical kemungkinan tidak efektif secara signifikan 

dengan berbagai iritasi seperti sodium lauryl sulphate. Kortikosteroid 

secara oral efektif untuk pengobatan dermatitis kontak alergik yang berat 

(Joseph LaDou, 2002: 292). 
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Menurut William B. Abraham dan Robert Berkow (1999: 655), 

salep kortikosteroid dengan konsentrasi sedang harus dioleskan tiga kali 

sehari pada bagian-bagian kuli yang sakit. Pemberian salep ini membantu 

meradakan gejala pruritus dan mengendalikan inflamasi. Emolien harus 

dipakai diantara saat-saat pengolesan salep kortikosteroid jika kulit terlihat 

kering. Setelah gejalanya dapat dihilangkan, pemakaian kortikosteroid 

topikal dapat dikurangi dan sering dihentikan untuk memberikan 

kesempatan bagi pemakaian emolien saja. 

Antihistamin dapat meringankan gejala pruritus dan membantu 

pasien agar dapat tidur. Namun demikian, preparat ini harus digunakan 

dengan hati-hati pada orang lanjut usia karena kadang-kadang 

menimbulkan agitasi paradoksal. Fototerapi dengan sinar ultraviolet yang 

mempunyai kisaran panjang gelombang 290 hingga 320 nm (UV-B) atau 

PUVA kadang-kadang efektif tetapi sering kurang menyenangkan bagi 

pasien. Karena itu, terapi ini biasanya tidak dipertimbangkan sebagai 

pilihan pengobatan sebelum semua cara lainnya gagal (William B. 

Abraham dan Robert Berkow, 1999: 655).  

 

2.1.3 Tempat Pelelangan Ikan 

2.1.3.1 Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Menurut Bustami Mahyuddin (2007), pelelangan ikan adalah suatu 

kegiatan di suatu tempat pelelangan ikan guna mempertemukan antara 
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penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang 

mereka sepakati bersama. 

Tempat pelelangan ikan di suatu Pelabuhan Perikanan yaitu 

merupakan sentral kegiatan perikanan (Bustami Mahyuddin, 2007). 

2.1.3.2 Hubungan Penyakit Dermatitis dengan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada dasarnya merupakan tempat 

para nelayan bekerja sehari-hari dalam proses jual beli ikan hasil 

tangkapannya. Di tempat pelelangan ikan sebaiknya dijaga kebersihannya 

supaya tercipta kondisi lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Tetapi 

sebaliknya dalam segala kegiatan di tempat pelelangan ikan ternyata 

menimbulkan banyak sekali sampah dari sisa-sisa ikan dan banyak air 

yang tergenang di lantai karena tersumbatnya aliran air, hal ini akan 

memberikan dampak negatif  pada tempat kerja yaitu pencemaran 

lingkungan kerja (Bustami Mahyuddin, 2007).  . 

Nelayan yang bekerja di tempat pelelangan ikan akan mendapatkan 

resiko terkena penyakit menular dan tidak menular. Beberapa contoh 

penyakit yang dapat timbul di tempat pelelangan ikan yaitu Dermatitis, 

Desentri, dan Thypus (Joko Suyono, 1995: 195). 

Dermatitis akibat kerja atau yang didapat sewaktu melakukan 

pekerjaan, banyak penyebabnya. Agen sebagai penyebab penyakit kulit 

tersebut atara lain berupa agen-agen fisik, kimia, maupun biologis. 

Kebanyakan agen terdapat dalam pekerjaan industri, akan tetapi paparan 
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terhadap kondisi cuaca lazim pada pekerjaan pertanian dan nelayan. 

Respon kulit terhadap agen-agen tersebut dapat berhubungan dengan 

alergi (Arief Mansjoer, 2000: 86). 

Penyakit kulit pada nelayan mungkin akibat air laut yang karena 

kepekatannya menarik air dari kulit, dalam hal ini air laut merupakan 

penyebab dermatitis kulit kronis dengan sifat rangsangan primer. Tapi 

penyakit kulit mungkin pula disebabkan oleh jamur-jamur atau binatang-

binatang laut. Pekerjaan basah merupakan tempat berkembangnya 

penyakit jamur, misalnya monoliasis. Serkarial dermatitis mungkin 

menghinggapi nelayan-nelayan yang hidup di pantai dengan keadaan 

sanitasi kurang baik, penyebabnya ialah larva sejenis cacing. Beberapa 

jenis ikan dapat menyebabkan kelainan kulit, biasanya nelayan-nelayan 

mengetahui jenis-jenis ikan yang mendatangkan gatal (Cinta Lestari, 

2009).  

Sering dan lama paparan sinar matahari. Sering dan lama kontak 

dengan air laut, yang dikaitkan dengan terus-menerus basah dan potensi 

bahaya makhluk laut. Pajanan terhadap perubahan dalam kondisi 

lingkungan, terutama yang berkaitan dengan temperatur yang ekstrim dan 

kelembaban. Kontak dengan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan 

laut yang mungkin berbahaya bagi kulit karena mereka dapat 

menyebabkan untuk misalnya dermatitis kontak dan cedera traumatik yang 

dapat menjadi portal masuk untuk berbagai agen infeksi (Khalil I. AI 

Hamdi, 2009). 
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2.1.4 Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Dermatitis pada 

Nelayan 

2.1.4.1 Faktor Internal 

1) Umur 

Dermatitis dapat diderita oleh semua orang dari golongan 

umur. Seorang yang lebih tua memiliki kulit kering dan tipis yang 

tidak toleran terhadap sabun dan pelarut (Citra Sucipta, 2008). Usia 

hanya sedikit berpengaruh pada kapasitas sensitisasi. Setiap kelompok 

usia memiliki pola karakteristik sensitivitas yang berbeda, seperti pada 

dewasa muda cenderung didapati alergi karena kosmetik dan 

pekerjaan, sedangkan pada usia yang lebih tua pada medikamentosa 

dan adanya riwayat sensitivitas terdahulu (Siregar, 2005: 109). Usia 

tua menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap bahan iritan. Seringkali 

pada usia lanjut terjadi kegagalan dalam pengobatan dermatitis 

sehingga timbul dermatosis kronik. Dapat dikatakan bahwa dermatosis 

akan lebih mudah menyerang pada usia yang lebih tua (Iwan 

Trihapsoro, 2003).   

Usia 15-49 tahun merupakan usia produktif  bagi pertumbuhan 

dan fungsi organ tubuh para pekerja sudah sempurna, sehingga mampu 

menghadapi zat-zat toksik dalam ambang batas yang ditetapkan (Toby 

Mathinus, 2001: 25).  
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2) Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, dermatitis akibat kerja memiliki 

frekuensi yang sama pada pria dan wanita (R.S. Siregar, 2006: 113). 

Akan tetapi, dermatitis secara signifikan lebih banyak pada wanita 

dibandingkan pria. Tingginya frekuensi ekzim tangan pada wanita 

dibanding pria karena faktor lingkungan, bukan genetik (Citra Sucipta, 

2008). Nikel merupakan penyebab paling sering terjadinya dermatitis 

kontak pada wanita, sedangkan pada laki-laki jarang terjadi alergi 

akibat kontak dengan nikel (Robin Graham-Brown dan Tony Burns, 

2006: 69).  

3) Masa Kerja 

Hampir sama seperti pernyataan pada bagian hubungan antara 

usia dengan dermatitis. Pekerja dengan lama kerja ≤ 2 tahun dapat 

menjadi salah satu faktor yang mengindikasikan bahwa pekerja 

tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan 

pekerjaanya. Jika pekerja ini masih sering ditemui melakukan 

kesalahan, maka hal ini berpotensi meningkatkan angka kejadian 

dermatitis pada pekerja dengan lama bekerja ≤ 2 tahun. Pekerja dengan 

pengalaman akan lebih berhati-hati sehingga kemungkinan terpajan 

bahan iritan maupun alergen lebih sedikit (Fatma Lestari dan Hari 

Suryo Utomo, 2007).  

Faktor lain yang memungkinkan pekerja dengan lama kerja ≤ 2 

tahun lebih banyak yang terkena dermatitis adalah masalah kepekaan 
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atau kerentanan kulit terhadap bahan kimia. Pekerja dengan lama 

bekerja ≤ 2 tahun masih rentan terhadap berbagai macam bahan iritan 

maupun alergen. Pada pekerja dengan lama bekerja > 2 tahun dapat 

dimungkinkan telah memiliki resistensi terhadap bahan iritan maupun 

alergen. Untuk itulah mengapa pekerjaan dengan lama bekerja > 2 

tahun lebih sedikit yang mengalami dermatitis kontak  (Fatma Lestari 

dan Hari Suryo Utomo, 2007). 

4) Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) 

Secara sederhana yang dimaksud dengan APD adalah 

seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi 

sebagian atau seluruh tubuhnya dari potensi bahaya kecelakaan kerja. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan terlihat bahwa pekerja yang 

menggunakan APD dengan baik masih lebih sedikit dibandingkan 

dengan yang kurang baik dalam memakai APD. Hal ini menunjukkan 

bahwa perilaku penggunaan APD oleh pekerja masih kurang baik. 

Masih banyak pekerja yang melepas APD ketika sedang bekerja. Jika 

hal ini dilakukan maka kulit menjadi tidak terlindungi dan kulit 

menjadi lebih mudah terpapar oleh bahan iritan maupun alergen 

(Fatma Lestari dan Hari Suryo Utomo, 2007).  

Menurut A.M. Sugeng Budiono (2005: 330), ada beberapa 

jenis APD yang paling banyak dan sering digunakan adalah: 

1) Alat pelindung kepala: helm, tutup kepala, hats/cap. 

2) Alat pelindung mata atau muka: spectacles, goggles, perisai muka. 
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3) Alat pelindung telinga: ear plug, ear muff. 

4) Alat pelindung pernafasan: masker, respirator. 

5) Alat pelindung tangan: sarung tangan. 

6) Alat pelindung kaki: sepatu boot. 

7) Pakaian pelindung: celemek, pakaian terusan dengan celana 

panjang.  

8) Sabuk pengaman (safety belt) 

5) Hygiene Personal 

Hygiene personal merupakan salah satu faktor yang dapat 

mencegah terjadinya penyakit dermatitis. Salah satu hal yang menjadi 

penilaian adalah masalah mencuci tangan. Kesalahan dalam 

melakukan cuci tangan dapat menjadi salah satu penyebabnya. 

Misalnya kurang bersih dalam mencuci tangan, sehingga masih 

terdapat sisa bahan kimia yang menempel pada permukaan kulit. 

Pemilihan jenis sabun cuci tangan juga dapat berpengaruh terhadap 

kebersihan sekaligus kesehatan kulit. Jika jenis sabun ini sulit 

didapatkan dapat menggunakan pelembab tangan setelah mencuci 

tangan. Usaha mengeringkan tangan setelah dicuci juga dapat berperan 

dalam mencegah semakin parahnya kondisi kulit karena tangan yang 

lembab (Fatma Lestari, Hari S., 2007 dan Siregar, 2005: 109). 

Kebersihan kulit yang terjaga baik akan menghindari diri dari 

penyakit, dengan cuci tangan dan kaki, mandi dan ganti pakaian secara 
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rutin dapat terhindar dari penyakit kulit. Dalam mencuci tangan bukan 

hanya bersih saja, yang lebih penting lagi jika disertai dengan 

menggunakan sabun serta membersihkan sela jari tangan dan kaki 

dengan air mengalir. Dengan mandi dan mengganti pakaian setelah 

bekerja akan mengurangi kontak dengan mikroorganisme yang hidup 

di permukaan kulit yang berasal dari lingkungan sekitar kita (Siregar 

dan Saiman Nugroho, 1991:35). 

2.1.4.2 Faktor Eksternal 

1) Riwayat Penyakit Kulit 

Diagnosis mengenai riwayat dermatologi yang sering diajukan 

untuk membedakan suatu penyakit dari penyakit lainnya adalah 

menanyakan pada pasien apakah mempunyai riwayat masalah medis 

kronik (Beth G. Goldstein dan Adam O. Goldstein, 2001: 6). 

Dermatitis kontak iritan bisa mengenai siapa saja, yang terpapar iritan 

dengan jumlah yang sufisien, tetapi individu dengan riwayat dermatitis 

atopi lebih mudah terserang (Fatma Lestari dan Hari Suryo Utomo, 

2007).  

Timbulnya dermatitis kontak alergi dipengaruhi oleh riwayat 

penyakit konis dan pemakaian topikal lama (Kabulrachman, 2003: 28). 

Kelainan kulit yang biasa juga sering secara diagnostik lebih sulit atau 

secara terapeutik lebih resisten pada pasien usia lanjut yang dirawat di 
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panti, kurang gizi, mempunyai kesukaran mengikuti instruksi terinci, 

mendapat banyak obat, atau mempunyai banyak penyakit kronik. 

Pasien usia lanjut cenderung mendapat lebih banyak obat dalam 

jumlah maupun jenis (Beth G. Goldstein dan Adam O. Goldstein, 

2001: 221). Penyakit kulit yang terkait dengan kejadian dermatitis 

diantaranya disebabkan karena alergi, obat, suhu, dan cuaca (Sri 

Mulyaningsih, 2005). 

2) Riwayat Alergi 

Alergi timbul oleh karena pada seseorang terjadi perubahan 

reaksi terhadap bahan tertentu. Hal tersebut tidak terjadi pada 

kebanyakan orang. Sebagai contoh udang atau obat yang sebelumnya 

tidak menimbulkan apa-apa, pada suatu waktu menyebabkan gatal-

gatal, dan ekzim. Jadi alergi adalah reaksi yang abnormal terhadap satu 

bahan atau lebih yang terdapat dalam lingkungan hidup sehari-hari. 

Penyakit alergi diantaranya alergi debu rumah, alergi pollen, alergi 

spora jamur, alergi obat, alergi makanan, dan alergi serangga. Riwayat 

alergi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan kulit lebih 

rentan terhadap penyakit dermatitis. Dalam melakukan diagnosis 

penyakit dermatitis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya 

adalah dengan melihat sejarah dermatologi termasuk riwayat penyakit 

pada keluarga, aspek pekerjaan atau tempat kerja, sejarah alergi 
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(misalnya alergi terhadap obat-obatan tertentu), dan riwayat lain yang 

berhubungan dengan dermatitis (Karnen Garna Baratawidjaja, 2008).  

3) Bahan kontaktan 

Menurut Adhi Djuanda (2007: 128), dermatitis kontak 

disebabkan karena kulit mengalami kontak dengan iritan (oleh faktor 

fisik, misalnya gesekan, trauma mikro, kelembaban rendah, panas atau 

dingin, bahan contohnya detergen, sabun, pelarut, tanah, bahkan jua 

air) dan bahan alergen (sabun, detergen, udara, krim, keringat, 

garukan, bakteri, emosi atau stress, pakaian, dan perhiasan). Bahan 

kontaktan alergi ini terdapat pada detergen, alergi logam, dan tempat 

yang penuh zat kimia (Tudung Hidayat, 2009). Alergen diantaranya 

logam nikel (perhiasan imitasi, jam tangan, ikat pinggang, bingkai 

kacamata), karet (ikat pinggang, perlak atau alas kasur, sandal, sepatu), 

formaldehid (pakaian), obat topikal (Kabulrachman, 2003: 24).   

4) Riwayat Pekerjaan 

Diagnosis didasarkan atas hasil anamnesis meliputi riwayat 

pekerjaan, hobi, obat topikal yang pernah digunakan, obat sistemik, 

kosmetika, bahan-bahan yang diketahui menimbulkan alergi, penyakit 

kulit pada keluarganya (Adhi Djuanda, 2007: 130). Kelompok tertentu 

mempunyai resiko yang tinggi. Pekerja yang biasa terpajan dengan 

sensitizer, seperti kromat pada industri bangunan atau pewarna, pada 

pabrik pengolahan kulit, mempunyai insiden yang lebih tinggi 
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(Kabulrachman, 2003: 24). Dermatitis akibat pekerjaan terlihat, 

misalnya perusahaan batik, percetakan, pompa bensin, bengkel, salon 

kecantikan, pabrik karet, dan pabrik plastik (Arif Mansjoer, 2003: 88). 

Di Amerika Serikat penyakit kulit akibat kerja perseribu 

pekerja paling banyak dijumpai berturut-turut pada pekerja pertanian 

2,8%, pekerja pabrik 1,2%, tenaga kesehatan 0,8%, dan pekerja 

bagunan 0,7%. Menurut laporan Internasional Labour Organization 

terbanyak dijumpai pada tukang batu dan semen 33%, pekerja rumah 

tangga 17% dan pekerja industri logam dan mesin 11%. Di Indonesia 

golongan tertinggi pada tahun 1993 adalah petani diikuti oleh penjual 

di pasar, tukang becak, pembantu rumah tangga dan pengangguran 

(Iwan Trihapsoro, 2003: 6). 

Bahan penyebab dermatitis terdapat pada tukang batu dan 

pekerja yang bekerja di tempat yang penuh zat kimia (Tudung Hidayat, 

2009). Masa awitan penyakit selama 4 tahun untuk pekerjaan yang 

berhubungan dengan logam dan petugas pelayanan kesehatan, 3 tahun 

untuk pekerjaan industri makanan, dan 2 tahun untuk pekerjaan penata 

rambut (Sri Mulyaningsih, 2005: 13). 

5) Lingkungan 

Lingkungan berpengaruh besar untuk timbulnya penyakit, 

seperti pekerjaan dengan lingkungan basah, tempat-tempat lembab 
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atau panas, pemakaian alat-alat yang salah (Siregar, 2005: 109). Alergi 

adalah penyakit yang biasanya ditimbulkan oleh faktor keturunan dan 

faktor lingkungan. Jika faktor keturunan kadarnya besar dan faktor 

lingkungan kecil, reaksi alergen tetap bisa terjadi. Tetapi kalau faktor 

keturunan besar dan lingkungan tidak memacu, alergi itu tidak akan 

terjadi. Lingkungan yang harus dihindari oleh penderita alergi antara 

lain udara yang buruk, perubahan suhu yang besar, hawa yang terlalu 

panas atau dingin, lembab, bau-bauan seperti cat baru, obat nyamuk, 

semprotan (pewangi maupun pembasmi serangga), asap (rokok, bakar 

sampah), polusi udara dan industri (Kanen Baratawidjaja, 2008). 

Kecenderungan alergi dipengaruhi dua faktor yaitu genetik dan 

lingkungan (faktor eksternal tubuh). Hal tersebut merupakan salah satu 

penjelasan mengapa terjadi peningkatan kemungkinan mendapat 

alergi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mengontrol lingkungan 

sehingga tidak membahayakan (misalnya menghindari tungau debu 

rumah seperti karpet, kapuk, bahan beludru, pada sofa atau gordyn, 

ventilasi yang baik di rumah atau kamar, jauh dari orang yang sedang 

merokok, menghindari makanan yang diketahui sering menyebabkan 

alergi seperti susu, telur, makanan laut, coklat), serta menghindari 

kecoak dan serpihan kulit binatang peliharaan (Iris Rengganis, 2009). 

2.2 Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian dalam landasan teori, maka disusunlah 

kerangka teori mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 
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dermatitis pada nelayan yang bekerja di tempat pelelangan ikan, yang dapat 

dilihat pada halaman berikutnya: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.1 : Kerangka Teori 
 

Sumber: Adhi Djuanda (2007), Arif Mansjoer (2003), Beth G. Goldstein 
dan   Adam O. Goldstein (2001), Cinta Lestari (2008), Citra Sucipta 
(2008), Fatma Lestari dan Hari Suryo Utomo (2007), Hembing Tue 
(2008), Iris Rengganis (2009), Iwan Trihapsoro (2003), Kabulrachman 
(2003), Karnen Garna Baratawidjaja (2008), R.S. Siregar (2006), Siregar 
(2005), Sri Mulyaningsih (2005), Suma’mur (1998), Suria Djuanda dan 
Sri Adi S. (2002), Toby Mathinus (2001), Tudung Hidayat (2009), 
William B. Abraham dan Robert Berkow (1999). 

 

Faktor Internal : 
Umur 
Jenis Kelamin 
Masa Kerja 

Pemakaian APD 

Hygiene Personal 

Faktor Eksternal : 
Riwayat Penyakit Kulit 
Riwayat Alergi  
Bahan Kontaktan 
Riwayat Pekerjaan 
Lingkungan 

 
DERMATITIS 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep  

Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian, patokan dugaan, atau 

dalil sementara yang dirumuskan dalam perencanaan penelitian dan 

kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005:72). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1  Ada hubungan antara masa kerja dengan kejadian dermatitis pada 

Variabel Terikat 

 Dermatitis  

Variabel Perancu 

Bahan Kontaktan* 

Lingkungan* 

Variabel Bebas 

Masa Kerja 

Pemakaian APD 

Riwayat Pekerjaan 

Hygiene Personal 

Riwayat Penyakit Kulit 

Riwayat Alergi 



43 

 

  nelayan yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

3.2.2  Ada hubungan antara pemakaian APD dengan kejadian dermatitis pada 

  nelayan yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

3.2.3  Ada hubungan antara riwayat pekerjaan dengan kejadian dermatitis 

  pada nelayan yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

3.2.4 Ada hubungan antara dengan hygiene personal dermatitis pada nelayan 

 yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

3.2.5 Ada hubungan antara riwayat penyakit kulit dengan kejadian dermatitis 

 pada nelayan yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

3.2.6 Ada hubungan antara riwayat alergi dengan kejadian dermatitis pada 

 nelayan yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitain 

explanatory (penjelasan) yang bertujuan untuk menyoroti hubungan antar 

variabel penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. 

Desain penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 

cross sectional yaitu variabel bebas dan terikat diobservasi dan diukur dalam 

waktu bersamaan (Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismael, 1995:57). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota suatu 

kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005:70). Variabel dalam penelitian ini adalah : 
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3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:70).  

Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi masa kerja, pemakaian 

APD, riwayat pekerjaan,  hygiene personal, riwayat penyakit kulit, 

riwayat alergi. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel terikat (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:70). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian Dermatitis. 

3.4.3 Variabel Perancu 

Variabel perancu (confounding variable) adalah variabel luar 

yang menyebabkan  kerancuan (Bhisma Murti, 1997:254). Variabel 

perancu dalam penelitian ini adalah bahan kontaktan dan lingkungan.  

Dalam hal ini variabel perancu dikendalikan dengan teknik matching 

karena sama-sama terjadi di TPI Tanjungsari  Kecamatan Rembang.                

                                                                                                                    

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 

berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat diamati (Saifudin Azwar, 

2007:74). Definisi operasional dan skala pengukuran variabel penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

No. Variabel Keterangan Kategori  Skala 

(1) (2) (3) (4) (5)
1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 
3. 
 

 

 

 
 

 

4. 

Masa Kerja 
 
 
 
 
Pemakaian  
APD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riwayat 
Pekerjaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hygiene 
Personal 

Lamanya responden bekerja, 
dihitung mulai masuknya 
bekerja sampai saat 
penelitian. 
 
Penggunaan APD berupa 
sarung tangan dan sepatu boot 
oleh nelayan pada saat 
bekerja di TPI 
(A.M. Sugeng Budiono, 
2005: 330) 
 
 
 
 
Pekerjaan responden sebelum 
menjadi nelayan di TPI, yang 
bisanya terpajan bahan kimia 
misalnya pekerja salon 
kecantikan, bengkel, pompa  
bensin, percetakan, pembuat 
batik, pabrik karet, dan pabrik 
plastik (Arif Mansjoer, 2003: 
88). 
 
Suatu usaha kesehatan pribadi 
yang meliputi mencuci tangan 
dengan sabun dan air yang 
mengalir, mencuci kaki 
dengan sabun dan air yang 
mengalir, mencuci pakaian 
kerja, mandi setelah bekerja, 
dan frekuensi mandi (Fatma 
Lestari dan Hari S.U, 2007). 

a. ≤ 2 tahun
 b. > 2 tahun 

  (Fatma Lestari dan 
   Hari S.U, 2007) 

 
a. Memakai: bila 

memakai sarung 
tangan dan sepatu 
boot. 

b. Tidak memakai: 
hanya memakai 
sarung tangan atau 
memakai sepatu boot 
saja. 
 

a. Ada riwayat 
      pekerjaan tersebut. 
  b. Tidak ada riwayat 
      pekerjaan tersebut. 

 

 

 

 
a. Baik, jika melakukan 

kebiasaan mencuci 
tangan dan sela-sela 
jari tangan dengan 
sabun dan air yang 
mengalir, mencuci 
kaki dan sela-sela 
jari kaki dengan 
sabun dan air yang 
mengalir, mencuci 
pakaian kerja, mandi 
setelah bekerja. 

 

Ordinal
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 

 

 

 

 
Nominal 
 

 
 
 
 
 
 
  

Ordinal  

 

 

 

Lanjutan tabel 1.2. 
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Lanjutan tabel 1.2. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 

 

 
 
6. 
 
 
 

 

 

 

7. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riwayat 
Penyakit 
Kulit 
 
 
 
 
Riwayat 
Alergi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dermatitis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Penyakit kulit yang terkait 
dengan kejadian dermatitis 
diantaranya disebabkan 
karena alergi, obat, suhu, 
dan cuaca (Sri 
Mulyaningsih, 2005).  
 
Reaksi yang abnormal 
terhadap satu bahan atau 
lebih yang terdapat dalam 
lingkungan hidup sehari-
hari, diantaranya alergi 
debu rumah, pollen, spora 
jamur, obat, makanan, dan 
serangga (Karnen Garna 
Baratawidjaja, 2008).  
 

Peradangan kulit (epidermis 
dan dermis) sebagai respons 
terhadap pengaruh faktor 
eksogen dan endogen, 
menimbulkan kelainan klinis 
berupa efloresensi 
polimorfik (eritema, edema, 
papul, vesikel, skuama, 
likenifikasi) dan gatal (Suria 
Djuanda dan Sri Adhi S, 
2002: 126).  
Pemeriksaan dermatitis ini 
dilakukan seorang dokter. 
 

b. Buruk, jika tidak 
melakukan kebiasaan 
mencuci tangan dan sela-
sela jari tangan dengan 
sabun dan air yang 
mengalir, mencuci kaki 
dan sela-sela jari kaki 
dengan sabun dan air 
yang mengalir, mencuci 

    pakaian kerja, mandi 
    setelah bekerja 
(Fatma Lestari dan Hari 
S.U, 2007). 
 

a.  Ada: bila terdapat 
    penyakit kulit yang 
    terkait tersebut. 

b.  Tidak ada: bila tidak 
terdapat penyakit kulit 
yang terkait tersebut. 

 
a. Ada: bila mempunyai 
    riwayat alergi.  
b. Tidak ada: bila tidak 
    mempunyai riwayat 
    alergi. 
 
 
 
 

 
a.  Penderita dermatitis, bila 
     terdiagnosa dermatitis.  
b.  Bukan penderita 
     dermatitis apabila tidak 
     terdiagnosis dermatitis. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
Nominal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

diteliti tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2002: 79). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh nelayan yang bekerja di tempat 

pelelangan ikan Tanjungsari Kecamatan Rembang yang berjumlah 97 

orang.  

3.6.2 Sampel 

Sampel yaitu sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2002: 79). Pengambilan sampel menggunakan random 

sampling karena didalam pengambilan sampelnya akan ”dicampur” 

subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap 

sama. Sehingga peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek 

untuk memperoleh kesempatan (chance) dipilih menjadi sampel. 

Sehingga peneliti terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu 

atau beberapa subjek untuk dijadikan sampel. Besar sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rumus: 

Lemeshow: 

)1()1(

)1(
2

21
2

2

21

PPZNd

NPPZ
n

a

a

−+−

−
=

−

−
 

Keterangan: 

n : besar sampel 
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N : jumlah populasi 

P : proporsi bila peneliti tidak mengetahui besarnya p dalam  

         populasi maka p=0,5 

d : galat penduga 10% 

Z : nilai Z tabel 1,96 (tingkat kepercayaan 95%) 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dihitung besar sampel 

adalah sebagai berikut: 

      (1,96)2 0,5(1-0,5)97 
  n  = 

     0,12(97-1)+(1,96)2 0,5(1-0,5) 
 
=   48,51 
=   49 

      Jadi sampel minimal yang diambil sebanyak 49 orang. 

    (Stanley Lemeshow, 1997: 54) 

 

3.7 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh 

(Suharsimi Arikunto, 2006:129). Sumber data penelitian ini adalah : 

3.7.1 Data Primer 

Data primer dikumpulkan langsung dari responden melalui 

wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dengan para nelayan 

yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari Kecamatan 

Rembang. Data yang diambil meliputi masa kerja, pemakaian APD, 

riwayat pekerjaan,  hygiene personal, riwayat penyakit kulit, riwayat 

alergi. 
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3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data hasil observasi 

dan dokumentasi mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang 

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Rembang, Puskesmas Kecamatan 

Rembang, Puskesmas Pembantu desa Tanjungsari, RSUD dr. 

Soetrasno Kabupaten Rembang, dan Kelurahan Tanjungsari. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannnya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2006:160). Instrumen dalam 

penelitian ini adalah : 

3.8.1 Kuesioner 

Kuesioner digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan wawancara. 

Kuesioner berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang masa kerja, pemakaian APD, riwayat pekerjaan,  

hygiene personal, riwayat penyakit kulit, riwayat alergi. 

 Sebelum kuesioner digunakan untuk pengambilan data penelitian, 

kuesioner harus diuji validitas dan reliabilittas terlebih dahulu. Uji coba 

kuesioner dilakukan pada responden yang memiliki karakteristik sama dengan 

sampel penelitian. 
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3.8.1.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui bahwa instrumen tersebut 

valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur (Sugiyono, 2007:348).  

 Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

Product Moment dengan SPSS 12.0 for windows. Rumus uji korelasi  Product 

Moment (Suharsimi Arikunto, 2006:171) yaitu : 

 

Keterangan :  

   N         = Jumlah responden 

      ∑X  = Jumlah skor item 

           ∑Y  = Jumlah skor total 

           ∑XY = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

           ∑X2  = Jumlah kuadrat skor item 

           ∑Y2  = Jumlah kuadrat skor total  

Kemudian hasilnya (rxy) dibandingkan dengan rtabel product moment 

dengan α = 5%, dimana jika hasilnya rhitung > rtabel maka alat ukur atau intrumen 

dikatakan valid. 

3.8.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Bhisma Murti (1997: 49), reliabilitas adalah keajegan 

dari suatu pengukuran ke pengukuran lainnya. Untuk uji reliabilitas 



51 

 

dilakukan setelah uji validitasnya. Untuk uji reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus KR 20, sebagai berikut: 
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Keterangan: 

K = jumlah item dalam instrumen 

pi = proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item 1 

qi = 1 - pi 

S2
t = varians total 

(Sugiyono, 2007: 278)  

 

3.9 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2006:160). 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

3.9.1 Wawancara 

Dilakukan secara langsung di lapangan antara peneliti dengan 

responden. Wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data masa kerja, pemakaian APD, 

riwayat pekerjaan,  hygiene personal, riwayat penyakit kulit, riwayat alergi. 

3.9.2 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengambilan data dengan 

menggunakan berbagai sumber tulisan yang berkenaan dengan objek 

penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 

karakteristik umum subyek dan lokasi penelitian, serta data awal penelitian. 
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3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.10.1 Teknik Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan merupakan data mentah yang harus diorganisasi 

sedemikian rupa agar dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik hingga 

mudah dianalisis dan ditarik kesimpulan. Pengolahan data merupakan proses yang 

sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan baik dan 

benar. Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan (Eko Budiarto, 

2002:29), yaitu : 

1. Editing, yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan baik berupa daftar 

pertanyaan, kartu atau buku register. Data yang telah diperoleh dari data 

sekunder dan data primer dikumpulkan untuk diperiksa lebih lanjut. 

2. Coding, yaitu untuk mempermudah pengolahan semua variabel diberi kode. 

Data yang telah diperiksa kemudian diberi kode untuk mempermudah dalam 

pengolahannya. 

3. Tabulating, yaitu penyusunan data agar dapat dengan mudah dijumlahkan, dan 

ditata untuk disajikan dan dianalisis. Data yang telah diberi kode kemudian 

disusun supaya lebih mudah untuk dijumlahkan dan ditata untuk disajikan dan 

dianalisis lebih lanjut. 

3.10.2 Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian penting dari suatu penelitian agar 

diperoleh suatu kesimpulan masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut :  
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3.10.2.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. 

Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan prosentase 

dari tiap variabel (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 188). Dari hasil penelitian 

dideskripsikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi, untuk mengevaluasi 

besarnya proporsi masing-masing variabel yang diteliti. Analisis univariat 

bertujuan untuk melihat apakah data sudah layak untuk dilakukan analisis, melihat 

gambaran data yang dikumpulkan dan untuk dianalisis lebih lanjut. 

3.10.2.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berkorelasi atau berhubungan (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 188). Dimana 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik 

inferensial, menggunakan uji statistik Chi-Square, dengan bantuan komputer 

program SPSS window 12.00. Rumus dari  uji statistik Chi-Square adalah: 
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x
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Keterangan: 

X2 = Chi Kuadrat 

Fo = Frekuensi yang diobservasi 

fh = Frekuensi yang diharapkan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk memberikan gambaran dari 

variabel-variabel yang diprediksi menjadi faktor yang berhubungan kejadian 

dermatitis pada nelayan yang bekerja di tempat pelelangan ikan (TPI) 

Tanjungsari. Faktor-faktor tersebut meliputi masa kerja, pemakaian Alat 

Pelindung Diri (APD), riwayat pekerjaan, hygiene personal, riwayat penyakit 

kulit, riwayat alergi. 

4.1.1 Masa Kerja 

Para penderita dermatitis sebagian besar memiliki masa kerja di TPI 

Tanjungsari 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Dari 20 responden yang 

menderita penyakit dermatitis, sebanyak 15 responden (75%) memiliki masa 

kerja < 2 tahun, selebihnya 5 responden (25%) memiliki masa kerja > 2 tahun. 

Sebaliknya para pekerja yang tidak menderita penyakit dermatitis semuanya 

memiliki masa kerja > 2 tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Distribusi Frekuensi Responden ditinjau dari Masa Kerja Responden 
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4.1.2 Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Sebagian besar penderita dermatitis tidak memakai alat pelindung diri 

saat bekerja. Dari data diperoleh gambaran bahwa 17 responden penderita 

dermatitis (85%) tidak memakai alat pelindung diri (APD), meskipun ada 3 

responden (15%) memakai APD namun menderita dermatitis. Sebaliknya, 13 

responden (65%) yang bukan penderita dermatitis memakai APD, sedangkan 

7 responden (35%) yang tidak memakai APD tidak menderita dermatitis. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Distribusi Frekuensi Responden dalam Pemakaian APD 

4.1.3 Riwayat Pekerjaan 

Sebagian besar responden yang menderita dermatitis memiliki riwayat 

pekerjaan di bidang pertanian, salon kecantikan, percetakan, pompa bensin, 

pabrik, di pasar, dan pertukangan. Dari data sebanyak 13 responden (90%) 

yang menderita dermatitis memiliki riwayat pekerjaan yang memberikan 

peluang terjangkitnya penyakit dermatitis. Bagi responden yang tidak 

menderita dermatitis sebanyak 14 responden (50%) tidak memiliki riwayat 
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pekerjaan yang memberikan peluang terjangkitnya penyakit dermatitis dan 6 

responden lainnya (50%) memiliki riwayat pekerjaan yang memberikan 

peluang terjangkitnya dermatitis. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

4.3. 
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Gambar 4.3. Distribusi Frekuensi Responden ditinjau dari Riwayat Pekerjaan 

4.1.4 Hygiene Personal 

Sebagian besar para penderita dermatitis memiliki hygiene personal 

yang buruk yaitu tidak mencuci tangan dan kaki dengan air mengalir, tidak 

tidak mencuci tangan dan kaki dengan sabun, tidak membersihkan sela-sela 

jari tangan dan kaki,tidak mencuci pakaian kerja, tidak mandi minimal 2 kali 

sehari. Dari data sebanyak 13 responden (65%) yang memiliki hygiene 

personal buruk menderita dermatitis, selebihnya 7 responden (35%) menderita  

dermatitis meskipun memiliki hygiene baik. Sebanyak 14 responden (70%) 

memiliki hygiene baik dan tidak menderita dermatitis, selebihnya 6 responden 

(30%) memiliki hygiene buruk meskipun tidak menderita dermatitis. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4. Distribusi Frekuensi Responden ditinjau dari Hygiene Personal 
 

4.1.5 Riwayat Penyakit Kulit 

Sebagian besar responden yang menderita dermatitis memiliki riwayat 

penyakit kulit sebelumnya. Dari data diperoleh gambaran bahwa sebanyak 18 

responden (90%) yang menderita dermatitis memiliki riwayat penyakit kulit 

sebelumnya, hanya 2 responden (10%) yang tidak memiliki riwayat penyakit 

kulit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. Distribusi Frekuensi Responden ditinjau dari Riwayat Penyakit Kulit 
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4.1.6 Riwayat Alergi 

Sebagian besar responden yang tidak menderita dermatitis  tidak 

memiliki riwayat alergi sebelumnya. Dari data sebanyak 17 responden (85%) 

responden yang tidak menderita dermatitis tidak memiliki alergi sebelumnya, 

sebaliknya 10 responden (50%) yang menderita dermatitis memiliki riwayat 

alergi sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6. Distribusi Frekuensi Responden ditinjau dari Riwayat Alergi 

 

4.2 Hasil Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara 

faktor-faktor yang diprediksi menjadi faktor terjadinya dermatitis.  

4.2.1 Faktor Masa Kerja 

Masa kerja ternyata menjadi faktor yang berhubungan secara 

signifikan dengan kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di tempat 

pelelangan ikan, terbukti dari nilai p = 0,001, seperti pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Keterkaitan antara Faktor Masa Kerja dengan Kejadian Dermatitis 

Masa Kerja 
Dermatitis 

p value Penderita Bukan Penderita 
f % f % 

>2 tahun 15 0 20 75 0.000 
≤2 tahun 5 100 0 25 

Terlihat dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar penderita 

dermatitis memiliki masa kerja 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, sebaliknya 

yang tidak menderita dermatitis semuanya memiliki masa kerja lebih dari 2 

tahun. Nilai OD sebesar 5 menunjukkan bahwa faktor seseorang yang 

memiliki masa kerja 2 tahun atau kurang dari 2 tahun sebesar 5 kali lebih 

berisiko terkena dermatitis.  

4.2.2 Faktor Pemakaian Alat Pelindung Diri 

Pemakaian alat pelindung diri ternyata menjadi faktor yang 

berhubungan dengan kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di TPI. 

Responden yang cenderung memakai APD secara baik lebih rendah berisiko 

terkena dermatitis.  

Tabel 4.2  Keterkaitan antara Faktor Alat Pelindung Diri dengan Kejadian 
Dermatitis 

Pemakaian 
APD 

Dermatitis 
p value Penderita Bukan Penderita 

f % f % 
Memakai 3 35 13 85 0.001 Tidak Memakai 17 65 7 15 

Terlihat dari tabel 4.2, nilai p = 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa 

pemakaian APD berhubungan secara signifikan dengan kejadian dermatitis.  

4.2.3 Faktor Riwayat Pekerjaan 

Faktor riwayat pekerjaan ternyata menjadi faktor yang berhubungan dengan 

kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di TPI. Para responden yang 
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memiliki riwayat pekerjaan yang berisiko terkena dermatitis seperti di bidang 

pertanian, pekerja salon kecantikan, percetakan dan pekerja pompa bensin, 

penjual di pasar dan pertukangan lebih banyak menderita dermatitis, 

sebaliknya para responden yang tidak memiliki riwayat pekerjaan tersebut 

sebagian besar tidak menderita dermatitis. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

Tabel 4.3  Keterkaitan antara Faktor Riwayat Pekerjaan dengan Kejadian 
Dermatitis 

Riwayat 
Pekerjaan 

Dermatitis 
p value Penderita Bukan Penderita 

f % f % 
Ada 13 70 6 35 0.027 Tidak Ada 7 30 14 65 

Hasil uji chi-square diperoleh p = 0,027 < 0,05, yang berarti ada 

hubungan yang signifikan antara riwayat pekerjaan dengan kejadian 

dermatitis. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3. 

4.2.4 Faktor Hygiene Personal 

Faktor hygiene personal ternyata berhubungan dengan kejadian 

dermatitis pada nelayan yang bekerja di TPI, terbukti dari hasil uji chi square 

dengan p = 0,027 < 0,05. Ada kecenderungan bahwa responden yang 

menderita dermatitis karena memiliki hygiene personal buruk, sebaliknya 

responden yang tidak menderita dermatitis sebagian besar memiliki hygiene 

personal baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4  Keterkaitan antara Faktor Hygiene Personal dengan Kejadian 
Dermatitis 

 

Hygiene 
Personal 

Dermatitis 
p value Penderita Bukan Penderita 

f % f % 
Baik 7 30 14 65 0.027 Buruk 13 70 6 35 

4.2.5 Faktor Riwayat Penyakit Kulit 

Faktor riwayat penyakit kulit ternyata menjadi faktor yang 

berhubungan dengan kejadian dermatitis, terbukti dari hasil uji chi square 

dengan p value = 0,006 < 0,05. Sebagian besar responden yang memiliki 

riwayat penyakit kulit sebelumnya cenderung menderita dermatitis. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5  Keterkaitan antara Faktor Riwayat Penyakit Kulit dengan Kejadian 
Dermatitis 

 

Riwayat 
Penyakit Kulit 

Dermatitis 
p value Penderita Bukan Penderita 

f % f % 
Ada 18 50 10 10 0.006 Tidak Ada 2 50 10 90 

4.2.6 Faktor Riwayat Alergi 

Faktor riwayat alergi ternyata menjadi faktor yang berhubungan 

dengan penyakit dermatitis, terbukti dari p = 0,018 < 0,05. Sebagian besar 

responden yang tidak menderita dermatitis tidak memiliki riwayat alergi. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6  Keterkaitan antara Faktor Riwayat Alergi dengan Kejadian 
Dermatitis 

 

Riwayat 
Alergi 

Dermatitis 
p value Penderita Bukan Penderita 

f % f % 
Ada 10 85 3 50 0.018 Tidak Ada 10 15 17 50 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

  

4.2.7 Hubungan antara Masa Kerja dengan Kejadian Dermatitis pada 

Nelayan yang Bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

Hasil analisis data diperoleh chi-square  sebesar 24 dengan probabilitas 

0,000 < 0,05 yang artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara masa kerja 

dengan kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di tempat pelelangan ikan 

Tanjungsari Kecamatan Rembang.  

Masa kerja seseorang menentukan tingkat pengalaman seseorang dalam 

menguasai pekerjaannya. Sama halnya dengan pekerjaan sebagai nelayan yang 

ada di tempat pelelangan ikan Tanjungsari Kecamatan Rembang. Dimana 

sebagian besar (75%) nelayan penderita dermatitis memiliki masa kerja 2 tahun 

atau kurang, sebaliknya yang tidak menderita dermatitis semuanya memiliki masa 

lebih dari dua tahun sebesar (25%). Hal ini dimungkinkan bahwa para pekerja 

yang telah bekerja lebih dari dua tahun telah memiliki resistensi terhadap bahan 

iritan maupun alergen, sehingga penderita dermatitis kontak pada kelompok ini 

cenderung sedikit ditemukan. Pekerja dengan lama kerja kurang atau sama dengan 

2 tahun dapat menjadi salah satu faktor yang mengindikasikan bahwa pekerja 

tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan pekerjaanya.  

Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Fatma Lestari dan 

Hari Suryo Utomo (2007), bahwa pekerja dengan pengalaman akan lebih berhati-

hati sehingga kemungkinan terpajan bahan iritan maupun alergen lebih sedikit. 

Berlaku sebaliknya baha pada pekerja dengan lama bekerja lebih dari 2 tahun 
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dapat dimungkinkan telah memiliki resistensi terhadap bahan iritan maupun 

alergen. Untuk itu pekerjaan dengan lama bekerja lebih dari 2 tahun lebih sedikit 

yang mengalami dermatitis kontak  (Fatma Lestari dan Hari Suryo Utomo, 2007).  

 

4.2.8 Hubungan antara Pemakaian Alat Pelindung Diri dengan Kejadian 

Dermatitis pada Nelayan yang Bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan 

Rembang 

Hasil analisis data diperoleh chi-square  sebesar 10,417 dengan 

probabilitas 0,001 < 0,05 yang artinya bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara pemakaian alat pelindung diri dengan kejadian dermatitis pada nelayan 

yang bekerja di tempat pelelangan ikan Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

Dermatitis pada nelayan yang bekerja di tempat pelelangan ikan (TPI) 

Tanjungsari salah satu faktor penyebabnya adalah tempat kerja sehingga termasuk 

dalam jenis dermatitis akibat kerja, jadi pemakaian alat pelindung diri merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan resiko.  

Pemakaian alat pelindung diri, maka akan menghindarkan seseorang 

kontak langsung dengan agen-agen fisik, kimia maupun biologi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebesar 17 dari 24 (85%) nelayan penderita dermatitis tidak 

memakai alat pelindung diri saat melakukan pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat yang disampaikan oleh Fatma Lestari dan Hari Suryo Utomo (2007), 

bahwa jika tenaga kerja atau pekerja dalam bekerja tidak memakai alat pelindung 

diri maka kulit menjadi tidak terlindungi dan kulit menjadi lebih mudah terpapar 

oleh bahan iritan maupun alergen.  
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4.2.9 Hubungan antara Riwayat Pekerjaan dengan Kejadian Dermatitis 

pada Nelayan yang Bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang 

Hasil analisis data diperoleh chi-square  sebesar 4,912 dengan probabilitas 

0,027 < 0,05 yang artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara riwayat 

pekerjaan dengan kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di tempat 

pelelangan ikan Tanjungsari Kecamatan Rembang.  

Riwayat pekerjaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

dipertimbangkan sebagai penyebab penyakit dermatitis. Hal ini dimungkinkan 

penyakit dermatitis diderita bukan akibat pekerjaan yang dijalaninya sekarang, 

tetapi akibat pekerjaan sebelumnya. Sebagian besar responden di TPI Tanjungsari 

yang terdeteksi menderita dermatitis memiliki riwayat pekerjaan sebelumnya di 

bidang pertanian, salon, percetakan, pom bensin, di pasar maupun  pertukangan. 

Sebanyak 13 dari 19 (90%), respomden memiliki riwayat pekerjaan yang 

memberikan peluang terjangkitnya penyakit dermatitis. Misalnya akibat paparan 

benda asing, bahan kimia, biologi atau lingkungan tempat bekerja terdahulu. 

Seperti pada pekerja yang biasa terpajan dengan sensitizer, seperti kromat pada 

industri bangunan atau pewarna, pada pabrik pengolahan kulit, mempunyai 

insiden yang lebih tinggi (Kabulrachman, 2003: 24). Hal ini sejalan dengan 

pendapat bahwa penyakit kulit pada nelayan mungkin akibat air laut yang karena 

kepekatannya menarik air dari kulit, dalam hal ini air laut merupakan penyebab 

dermatitis kulit kronis dengan sifat rangsangan primer (Cinta Lestari, 2009). 

Tetapi penyakit kulit mungkin pula disebabkan oleh jamur-jamur atau binatang-

binatang laut. 
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Pekerjaan basah merupakan tempat berkembangnya penyakit jamur, 

misalnya monoliasis. Serkarial dermatitis mungkin menghinggapi nelayan-

nelayan yang hidup di pantai dengan keadaan sanitasi kurang baik, penyebabnya 

ialah larva sejenis cacing. Beberapa jenis ikan dapat menyebabkan kelainan kulit, 

biasanya nelayan-nelayan mengetahui jenis-jenis ikan yang mendatangkan gatal 

(Cinta Lestari, 2009). Sehingga melalui riwayat pekerjaan yang dilakukannya 

seseorang dapat mengetahui kemungkinan penyebab penyakit yang sedang 

dideritanya.  

 

4.2.10 Hubungan antara Hygiene Personal dengan Kejadian Dermatitis 

pada Nelayan yang Bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang 

Hasil analisis data diperoleh chi-square  sebesar 4,912 dengan probabilitas 

0,027 < 0,05 yang artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara hygiene 

personal dengan kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di tempat 

pelelangan ikan Tanjungsari Kecamatan Rembang. Di tempat pelelangan ikan 

kondisi kebersihan lingkungannya kurang sehat dan nyaman. Hal ini 

dimungkinkan akibat segala kegiatan di tempat pelelangan ikan ternyata 

menimbulkan banyak sekali sampah dari sisa-sisa ikan dan banyak air yang 

tergenang di lantai karena tersumbatnya aliran air, hal ini akan memberikan 

dampak negatif pada tempat kerja yaitu pencemaran lingkungan kerja (Bustami 

Mahyuddin, 2007). Akibatnya nelayan yang bekerja di tempat pelelangan ikan 

akan mendapatkan resiko terkena penyakit menular dan tidak menular.  

Beberapa contoh penyakit yang dapat timbul di tempat pelelangan ikan 

yaitu Dermatitis, Desentri, dan Thypus (Joko Suyono, 1995: 195). Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa 13 dari 19 (65%) responden menderita dermatitis dengan 

hygiene personal yang buruk. Jika kebersihan perorangan seperti cuci tangan, 

mandi sebelum pulang kerja, pakaian bersih dan diganti setiap hari serta memakai 

alat pelindung diri yang masih bersih tidak dilakukan, maka akan mempermudah 

timbulnya penyakit dermatitis. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan 

oleh Fatma Lestari, Hari S (2007) dan Siregar (2005:109), dimana dengan usaha 

higiene personal dapat berperan dalam mencegah semakin parahnya kondisi kulit 

karena keadaan yang lembab.  

 

4.2.11 Hubungan antara Riwayat Penyakit Kulit dengan Kejadian 

Dermatitis pada Nelayan yang Bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan 

Rembang 

Hasil analisis data diperoleh chi-square  sebesar 7,619 dengan probabilitas 

0,006 < 0,05 yang artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara riwayat 

penyakit kulit dengan kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di tempat 

pelelangan ikan Tanjungsari Kecamatan Rembang. Riwayat penyakit digunakan 

sebagai salah satu dasar penentuan apakah suatu penyakit terjadi akibat penyakit 

terdahulu, sehingga riwayat penyakit sangat penting dalam proses penyembuhan 

seseorang. Berdasarkan penelitian, di tempat pelelangan ikan (TPI) Tanjungsari 

sebagian besar responden yang terdeteksi berpenyakit dermatitis memiliki riwayat 

penyakit kulit sebelumnya.  

Diagnosis mengenai riwayat dermatologi yang sering diajukan untuk 

membedakan suatu penyakit dari penyakit lainnya adalah menanyakan pada 

pasien apakah mempunyai riwayat masalah medis kronik (Beth G. Goldstein dan 
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Adam O. Goldstein, 2001: 6). Hal ini sejalan dengan pendapat Kabulrachman 

(2003: 28), bahwa timbulnya dermatitis kontak alergi dipengaruhi oleh riwayat 

penyakit konis dan pemakaian topikal lama. Seperti yang terjadi di tempat 

pelelangan ikan di Tanjungsari Kecamatan Rembang, dari hasil penelitian 

diketahui bahwa sebanyak 18 dari 28 (90%) nelayan memiliki riwayat penyakit 

kulit serta menderita dermatitis. 

  

4.2.12 Hubungan antara Riwayat Alergi dengan Kejadian Dermatitis pada 

Nelayan yang Bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang 

Alergi timbul oleh karena pada seseorang terjadi perubahan reaksi terhadap 

bahan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian di tempat pelelangan ikan (TPI) 

Tanjungsari diketahui bahwa sebesar 10 dari 27 (50%) memiliki riwayat alergi 

dan mnderita penyakit dermatitis. Hasil analisis data diperoleh chi-square  sebesar 

5,584 dengan probabilitas 0,018 < 0,05 yang artinya bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara riwayat alergi dengan kejadian dermatitis pada nelayan yang 

bekerja di tempat pelelangan ikan Tanjungsari Kecamatan Rembang.  

Lingkungan berpengaruh besar untuk timbulnya penyakit, seperti 

pekerjaan dengan lingkungan basah, tempat-tempat lembab atau panas, pemakaian 

alat-alat yang salah (Siregar, 2005: 109). Seperti yang ada di tempat pelelangan 

ikan Tanjungsari Kecamatan Rembang, dimana masih terdapat lingkungan tempat 

mereka bekerja yang lembab banyak genangan air, basah, kotor dan kurang sehat 

serta tidak nyaman. Kecenderungan alergi dipengaruhi dua faktor yaitu genetik 

dan lingkungan (faktor eksternal tubuh). Hal tersebut merupakan salah satu faktor 



69 

 

penyebab terjadinya peningkatan kemungkinan mendapat alergi Alergi adalah 

penyakit yang biasanya ditimbulkan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan.  

Alergi timbul oleh karena pada seseorang terjadi perubahan reaksi terhadap 

bahan tertentu. Dermatitis akibat kerja atau yang didapat sewaktu melakukan 

pekerjaan, banyak penyebabnya. Agen sebagai penyebab penyakit kulit tersebut 

atara lain berupa agen-agen fisik, kimia, maupun biologis. Kebanyakan agen 

terdapat dalam pekerjaan industri, akan tetapi paparan terhadap kondisi cuaca 

lazim pada pekerjaan nelayan seperti yang terjadi pada nelayan yang bekerja di 

tempat pelelangan ikan Tanjungsari Kecamatan Rembang. Respon kulit terhadap 

agen-agen tersebut dapat berhubungan dengan alergi (Arief Mansjoer, 2000: 86). 

Pajanan terhadap perubahan dalam kondisi lingkungan, terutama yang 

berkaitan dengan temperatur yang ekstrim dan kelembaban. Kontak dengan 

peralatan yang digunakan dalam pekerjaan laut yang mungkin berbahaya bagi 

kulit karena mereka dapat menyebabkan untuk misalnya dermatitis kontak dan 

cedera traumatik yang dapat menjadi portal masuk untuk berbagai agen infeksi 

(Khalil I. AI Hamdi, 2009).  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang fakor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian dermatitis pada nelayan yang bekerja di tempat pelelangan ikan 

(TPI) Tanjungsari Kecamatan Rembang, dapat disimpulkan bahwa:  

1) Ada hubungan antara masa kerja dengan kejadian dermatitis pada nelayan 

yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

2) Ada hubungan antara pemakaian APD dengan kejadian dermatitis pada  

nelayan yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

3) Ada hubungan antara riwayat pekerjaan dengan kejadian dermatitis pada 

nelayan yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang.  

4) Ada hubungan antara dengan hygiene personal dermatitis pada nelayan yang 

bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang.  

5) Ada hubungan antara riwayat penyakit kulit dengan kejadian dermatitis pada 

nelayan yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

6) Ada hubungan antara riwayat alergi dengan kejadian dermatitis pada nelayan 

yang bekerja di TPI Tanjungsari Kecamatan Rembang. 

6.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada para nelayan yang 

bekerja di tempat pelelangan ikan antara lain: 
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1. Sebaiknya nelayan yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun atau 2 tahun 

lebih berhati-hati dalam bekerja, karena nelayan yang memiliki masa kerja 

kurang dari 2 tahun atau 2 tahun belum resisten terhadap bahan iritan maupun 

allergen. 

2. Sebaiknya pada saat bekerja nelayan menggunakan alat pelindung diri, 

misalnya sepatu boot dan sarung tangan untuk mencegah terpapar bahan iritan 

maupun allergen yang ada di tempat kerja. 

3. Sebaiknya para nelayan yang bekerja di tempat pelelangan ikan lebih menjaga 

hygiene personal, misalnya cuci tangan dan kaki menggunakan sabun dan air 

mengalir setelah bekerja, mandi setelah pulang kerja, mengganti pakaian kerja 

setiap hari, menggunakan alat pelindung diri yang bersih dan tidak lembab. 
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KUESIONER PENELITIAN 
 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN 
 DERMATITIS PADA NELAYAN YANG BEKERJA DI  
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TANJUNGSARI 

 KECAMATAN REMBANG 
Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, Telp.(024) 7499376 

Fax.  7499376  Email: FIK_UNNES SMG@com   
 

        No. Responden  ………   

Nama Responden :  

Usia   : 

Jenis kelamin  :   1. Wanita     

 2. Laki-laki 

Masa kerja  :   1. ≤ 2 tahun       

       2. > 2 tahun 

 

I. PEMAKAIAN APD 

1. Apakah Anda memakai sarung tangan saat bekerja? (Jika jawaban 

”tidak” langsung ke nomor 4) 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Jika Ya, sarung tangan tersebut terbuat dari? 

a. Karet  

b. Katun 

c. Plastik 

d. Lainnya, sebutkan.... 

3. Apakah Anda mencuci sarung tangan tersebut setelah selesai bekerja? 

a. Ya 

b. Tidak  

4. Apakah Anda memakai sepatu boot saat bekerja? 

a. Ya  

b. Tidak  
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5. Apakah Anda mencuci sepatu boot tersebut setelah selesai bekerja? 

a. Ya  

b. Tidak  

 

II. RIWAYAT PEKERJAAN 

6. Apakah sebelum menjadi nelayan Anda pernah bekerja? (Jika jawaban 

”tidak” langsung ke nomor 9) 

a. Ya  

b. Tidak 

7. Pekerjaan Anda dahulu di bidang apa? 

a. Pertanian 

b. Pekerja pabrik 

c. Pekerja bangunan 

d. Pedagang di pasar 

e. Salon kecantikan 

f. Percetakan 

g. Pompa bensin 

h. Lainnya .... 

8. Dalam bekerja berhubungan dengan apa? 

a. Bahan-bahan kimia 

b. Kayu  

c. Bahan-bahan logam 

d. Lainnya.... 

 

III. HYGIENE PERSONAL 

9. Apakah Anda mencuci tangan setelah bekerja? (Jika jawaban ”tidak” 

langsung ke nomor 13) 

a. Ya 

b. Tidak  
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10. Apakah Anda membersihkan sela-sela jari tangan? 

a. Ya  

b. Tidak  

11. Apakah Anda mencuci tangan dengan sabun? 

a. Ya  

b. Tidak  

12. Apakah Anda mencuci tangan dengan air mengalir? 

a. Ya  

b. Tidak  

13. Apakah Anda mencuci kaki setelah bekerja? (Jika jawaban ”tidak” 

langsung ke nomor 17) 

a. Ya 

b. Tidak  

14. Apakah Anda membersihkan sela-sela jari kaki? 

a. Ya  

b. Tidak  

15. Apakah Anda mencuci kaki dengan sabun? 

a. Ya 

b. Tidak  

16. Apakah Anda mencuci kaki dengan air mengalir? 

a. Ya  

b. Tidak  

17. Apakah Anda mandi setelah bekerja? (Jika jawaban ”tidak” langsung 

ke nomor 19) 

a. Ya 

b. Tidak  

18. Berapa kali Anda mandi dalam sehari? 

a. ≥ 2 kali sehari 

b. < 2 kali sehari 
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19. Apakah Anda mencuci pakaian kerja yang telah digunakan? 

a. Ya  

b. Tidak  

 

IV. RIWAYAT PENYAKIT KULIT 

20. Apakah sebelumnya Anda pernah mengalami kelainan kulit seperti 

sekarang? (Jika jawaban ”tidak” langsung ke nomor 23) 

a. Ya  

b. Tidak  

21. Jika Ya, disebabkan oleh apa? 

a. Alergi 

b. Obat 

c. Suhu 

d. Cuaca 

e. Lainnya.... 

22. Apakah biasanya kelainan kulit tersebut menimbulkan gatal? 

a. Ya 

b. Tidak  

 

V. RIWAYAT ALERGI 

23. Apakah Anda mempunyai riwayat alergi? (Jika jawaban ”tidak” 

langsung ke nomor 25) 

a. Ya 

b. Tidak  

24. Jika Ya, penyebabnya apa? 

a. Perhiasan 

b. Makanan 

c. Obat 

d. Lainnya..... 
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25. Apakah Anda mempunyai riwayat alergi dalam keluarga?  

(Jika ”tidak” langsung ke nomor 27) 

a. Ya 

b. Tidak  

26. Jika Ya, penyebabnya apa? 

a. Perhiasan 

b. Makanan 

c. Obat 

d. Lainnya.... 

 

VI. PEMERIKSAAN DERMATITIS OLEH TENAGA DOKTER 

27. Apakah pekerja menderita dermatitis? 

a. Ya 

b. Tidak  
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Analisis Validitas dan Reliabilitas Tahap I 
 

Reliability Statistics

.932 30

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

17.3000 65.905 .479 .931
17.4000 65.621 .514 .930
17.1500 65.924 .523 .930
17.4500 68.682 .144 .935
17.6000 64.884 .706 .928
17.3500 66.029 .461 .931
17.5500 65.734 .548 .930
17.3000 65.379 .545 .930
17.3500 65.608 .513 .930
17.3500 65.608 .513 .930
17.1500 64.134 .767 .927
17.2500 64.829 .624 .929
17.1500 65.503 .580 .929
17.2500 66.197 .450 .931
17.0500 65.524 .669 .928
17.3500 64.029 .712 .927
17.3000 64.853 .611 .929
17.2500 64.934 .611 .929
17.0000 66.526 .581 .930
17.1000 65.253 .653 .928
16.9500 69.839 .039 .934
17.1500 65.397 .594 .929
17.2500 66.092 .464 .931
17.3000 65.589 .518 .930
17.3000 64.642 .637 .928
17.2000 65.432 .564 .929
17.1000 65.779 .577 .929
17.3500 65.924 .474 .931
17.2000 65.326 .578 .929
17.2000 65.537 .550 .930

P_01
P_02
P_03
P_04
P_05
P_06
P_07
P_08
P_09
P_10
P_11
P_12
P_13
P_14
P_15
P_16
P_17
P_18
P_19
P_20
P_21
P_22
P_23
P_24
P_25
P_26
P_27
P_28
P_29
P_30

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

17.8500 70.134 8.37462 30
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Analisis Validitas dan Reliabilitas Tahap II 
 

Reliability Statistics

.937 28

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

16.0000 64.211 .476 .936
16.1000 63.989 .504 .935
15.8500 64.450 .489 .936
16.3000 63.063 .724 .933
16.0500 64.155 .480 .936
16.2500 63.987 .553 .935
16.0000 63.579 .556 .935
16.0500 63.734 .533 .935
16.0500 63.734 .533 .935
15.8500 62.450 .766 .932
15.9500 63.313 .600 .934
15.8500 63.818 .576 .935
15.9500 64.366 .465 .936
15.7500 63.987 .641 .934
16.0500 62.471 .694 .933
16.0000 63.263 .596 .934
15.9500 63.103 .627 .934
15.7000 64.958 .554 .935
15.8000 63.642 .639 .934
15.8500 63.713 .590 .934
15.9500 64.261 .478 .936
16.0000 63.895 .516 .935
16.0000 62.947 .637 .934
15.9000 63.568 .584 .934
15.8000 63.958 .593 .934
16.0500 64.155 .480 .936
15.9000 63.568 .584 .934
15.9000 63.779 .556 .935

P_01
P_02
P_03
P_05
P_06
P_07
P_08
P_09
P_10
P_11
P_12
P_13
P_14
P_15
P_16
P_17
P_18
P_19
P_20
P_22
P_23
P_24
P_25
P_26
P_27
P_28
P_29
P_30

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

16.5500 68.366 8.26836 28
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Analisis Univariat 
 

Masa Kerja

15 37.5 37.5 37.5
25 62.5 62.5 100.0
40 100.0 100.0

<= 2 tahun
> 2 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pemakaian APD

24 60.0 60.0 60.0
16 40.0 40.0 100.0
40 100.0 100.0

Tidak memakai
Memakai
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Riwayat pekerjaan

21 52.5 52.5 52.5
19 47.5 47.5 100.0
40 100.0 100.0

Tidak ada
Ada
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Hygiene Personal

19 47.5 47.5 47.5
21 52.5 52.5 100.0
40 100.0 100.0

Buruk
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Riwayat penyakit kulit

12 30.0 30.0 30.0
28 70.0 70.0 100.0
40 100.0 100.0

Tidak ada
Ada
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Riwayat alergi

27 67.5 67.5 67.5
13 32.5 32.5 100.0
40 100.0 100.0

Tidak ada
Ada
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Dermatitis

20 50.0 50.0 50.0
20 50.0 50.0 100.0
40 100.0 100.0

Tidak penderita
Penderita
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



85 

 

Analisis Bivariat 
Masa Kerja * Dermatitis 

Crosstab

0 15 15
7.5 7.5 15.0

.0% 100.0% 100.0%
20 5 25

12.5 12.5 25.0
80.0% 20.0% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Masa Kerja
Count
Expected Count
% within Masa Kerja
Count
Expected Count
% within Masa Kerja

<= 2 tahun

> 2 tahun

Masa
Kerja

Total

Tidak
penderita Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

24.000b 1 .000
20.907 1 .000
30.432 1 .000

.000 .000

23.400 1 .000

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.
50.

b. 

 
Symmetric Measures

.612 .000
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

5.000 2.283 10.951

40

For cohort Dermatitis
= Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 
Pemakaian APD * Dermatitis 
 

Crosstab

7 17 24
12.0 12.0 24.0

29.2% 70.8% 100.0%
13 3 16

8.0 8.0 16.0
81.3% 18.8% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Pemakaian APD
Count
Expected Count
% within Pemakaian APD
Count
Expected Count
% within Pemakaian APD

Tidak memakai

Memakai

Pemakaian
APD

Total

Tidak
penderita Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

10.417b 1 .001
8.438 1 .004

11.035 1 .001
.003 .002

10.156 1 .001

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.
00.

b. 

 
Symmetric Measures

.455 .001
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

.095 .021 .440

.359 .184 .699

3.778 1.320 10.815

40

Odds Ratio for
Pemakaian APD (Tidak
memakai / Memakai)
For cohort Dermatitis =
Tidak penderita
For cohort Dermatitis =
Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Riwayat pekerjaan * Dermatitis 
 

Crosstab

14 7 21
10.5 10.5 21.0

66.7% 33.3% 100.0%

6 13 19
9.5 9.5 19.0

31.6% 68.4% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Riwayat
pekerjaan
Count
Expected Count
% within Riwayat
pekerjaan
Count
Expected Count
% within Riwayat
pekerjaan

Tidak ada

Ada

Riwayat pekerjaan

Total

Tidak
penderita Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

4.912b 1 .027
3.609 1 .057
5.019 1 .025

.056 .028

4.789 1 .029

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.
50.

b. 

 
Symmetric Measures

.331 .027
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

4.333 1.150 16.323

2.111 1.020 4.371

.487 .247 .959

40

Odds Ratio for
Riwayat pekerjaan
(Tidak ada / Ada)
For cohort Dermatitis
= Tidak penderita
For cohort Dermatitis
= Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Hygiene Personal * Dermatitis 
 

Crosstab

6 13 19
9.5 9.5 19.0

31.6% 68.4% 100.0%

14 7 21
10.5 10.5 21.0

66.7% 33.3% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Hygiene
Personal
Count
Expected Count
% within Hygiene
Personal
Count
Expected Count
% within Hygiene
Personal

Buruk

Baik

Hygiene Personal

Total

Tidak
penderita Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

4.912b 1 .027
3.609 1 .057
5.019 1 .025

.056 .028

4.789 1 .029

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.
50.

b. 

 
Symmetric Measures

.331 .027
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

.231 .061 .869

.474 .229 .981

2.053 1.042 4.042

40

Odds Ratio for Hygiene
Personal (Buruk / Baik)
For cohort Dermatitis =
Tidak penderita
For cohort Dermatitis =
Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

 



92 

 

Riwayat penyakit kulit * Dermatitis 
 

Crosstab

10 2 12
6.0 6.0 12.0

83.3% 16.7% 100.0%

10 18 28
14.0 14.0 28.0

35.7% 64.3% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Riwayat
penyakit kulit
Count
Expected Count
% within Riwayat
penyakit kulit
Count
Expected Count
% within Riwayat
penyakit kulit

Tidak ada

Ada

Riwayat penyakit
kulit

Total

Tidak
penderita Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

7.619b 1 .006
5.833 1 .016
8.140 1 .004

.014 .007

7.429 1 .006

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
00.

b. 

 
Symmetric Measures

.400 .006
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

9.000 1.638 49.446

2.333 1.336 4.075

.259 .071 .946

40

Odds Ratio for
Riwayat penyakit kulit
(Tidak ada / Ada)
For cohort Dermatitis
= Tidak penderita
For cohort Dermatitis
= Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Riwayat alergi * Dermatitis 
 

Crosstab

17 10 27
13.5 13.5 27.0

63.0% 37.0% 100.0%
3 10 13

6.5 6.5 13.0
23.1% 76.9% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Riwayat alergi
Count
Expected Count
% within Riwayat alergi
Count
Expected Count
% within Riwayat alergi

Tidak ada

Ada

Riwayat
alergi

Total

Tidak
penderita Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

5.584b 1 .018
4.103 1 .043
5.812 1 .016

.041 .020

5.444 1 .020

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
50.

b. 

 
Symmetric Measures

.350 .018
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

5.667 1.254 25.606

2.728 .970 7.671

.481 .271 .856

40

Odds Ratio for Riwayat
alergi (Tidak ada / Ada)
For cohort Dermatitis =
Tidak penderita
For cohort Dermatitis =
Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Analisis Bivariat 
Masa Kerja * Dermatitis 
 

Crosstab

5 20 25
12.5 12.5 25.0

20.0% 80.0% 100.0%
15 0 15

7.5 7.5 15.0
100.0% .0% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Masa Kerja
Count
Expected Count
% within Masa Kerja
Count
Expected Count
% within Masa Kerja

> 2 tahun

<= 2 tahun

Masa
Kerja

Total

Penderita
Bukan

Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

24.000b 1 .000
20.907 1 .000
30.432 1 .000

.000 .000

23.400 1 .000

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.
50.

b. 

 



97 

 

Risk Estimate

.200 .091 .438

40

For cohort Dermatitis
= Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval

Symmetric Measures

.612 .000
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Pemakaian APD * Dermatitis 
 

Crosstab

3 13 16
8.0 8.0 16.0

18.8% 81.3% 100.0%
17 7 24

12.0 12.0 24.0
70.8% 29.2% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Pemakaian APD
Count
Expected Count
% within Pemakaian APD
Count
Expected Count
% within Pemakaian APD

memakai

Tidak memakai

Pemakaian
APD

Total

Penderita
Bukan

Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

10.417b 1 .001
8.438 1 .004

11.035 1 .001
.003 .002

10.156 1 .001

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.
00.

b. 

 
Symmetric Measures

.455 .001
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

.095 .021 .440

.265 .092 .758

2.786 1.431 5.425

40

Odds Ratio for
Pemakaian APD
(memakai / Tidak
memakai)
For cohort Dermatitis
= Penderita
For cohort Dermatitis
= Bukan Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Riwayat Pekerjaan * Dermatitis 
 

Crosstab

13 6 19
9.5 9.5 19.0

68.4% 31.6% 100.0%

7 14 21
10.5 10.5 21.0

33.3% 66.7% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Riwayat
pekerjaan
Count
Expected Count
% within Riwayat
pekerjaan
Count
Expected Count
% within Riwayat
pekerjaan

Ada

Tidak ada

Riwayat pekerjaan

Total

Penderita
Bukan

Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

4.912b 1 .027
3.609 1 .057
5.019 1 .025

.056 .028

4.789 1 .029

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.
50.

b. 

 
Symmetric Measures

.331 .027
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

4.333 1.150 16.323

2.053 1.042 4.042

.474 .229 .981

40

Odds Ratio for
Riwayat pekerjaan
(Ada / Tidak ada)
For cohort Dermatitis
= Penderita
For cohort Dermatitis
= Bukan Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Hygiene Personal * Dermatitis 
 

Crosstab

7 14 21
10.5 10.5 21.0

33.3% 66.7% 100.0%

13 6 19
9.5 9.5 19.0

68.4% 31.6% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Hygiene
Personal
Count
Expected Count
% within Hygiene
Personal
Count
Expected Count
% within Hygiene
Personal

Baik

Buruk

Hygiene Personal

Total

Penderita
Bukan

Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

4.912b 1 .027
3.609 1 .057
5.019 1 .025

.056 .028

4.789 1 .029

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.
50.

b. 

 
Symmetric Measures

.331 .027
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

.231 .061 .869

.487 .247 .959

2.111 1.020 4.371

40

Odds Ratio for Hygiene
Personal (Baik / Buruk)
For cohort Dermatitis =
Penderita
For cohort Dermatitis =
Bukan Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Riwayat Penyakit Kulit * Dermatitis 
 

Crosstab

18 10 28
14.0 14.0 28.0

64.3% 35.7% 100.0%

2 10 12
6.0 6.0 12.0

16.7% 83.3% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Riwayat
penyakit kulit
Count
Expected Count
% within Riwayat
penyakit kulit
Count
Expected Count
% within Riwayat
penyakit kulit

ada

Tidak ada

Riwayat penyakit
kulit

Total

Penderita
Bukan

Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

7.619b 1 .006
5.833 1 .016
8.140 1 .004

.014 .007

7.429 1 .006

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
00.

b. 

 
Symmetric Measures

.400 .006
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

9.000 1.638 49.446

3.857 1.057 14.081

.429 .245 .749

40

Odds Ratio for
Riwayat penyakit kulit
(ada / Tidak ada)
For cohort Dermatitis
= Penderita
For cohort Dermatitis
= Bukan Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Riwayat Alergi * Dermatitis 
 

Crosstab

10 3 13
6.5 6.5 13.0

76.9% 23.1% 100.0%
10 17 27

13.5 13.5 27.0
37.0% 63.0% 100.0%

20 20 40
20.0 20.0 40.0

50.0% 50.0% 100.0%

Count
Expected Count
% within Riwayat alergi
Count
Expected Count
% within Riwayat alergi
Count
Expected Count
% within Riwayat alergi

ada

Tidak ada

Riwayat
alergi

Total

Penderita
Bukan

Penderita

Dermatitis

Total

 
Chi-Square Tests

5.584b 1 .018
4.103 1 .043
5.812 1 .016

.041 .020

5.444 1 .020

40

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
50.

b. 

 
Symmetric Measures

.350 .018
40

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Risk Estimate

5.667 1.254 25.606

2.077 1.169 3.691

.367 .130 1.031

40

Odds Ratio for Riwayat
alergi (ada / Tidak ada)
For cohort Dermatitis =
Penderita
For cohort Dermatitis =
Bukan Penderita
N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Keadaan nelayan yang sedang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan 

 
 
 

 
Responden yang sedang diperiksa oleh Dokter 
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Peneliti membagikan kuesioner kepada responden 

 
 
 

 
Peneliti membagikan kuesioner kepada responden 
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Penyakit Dermatitis yang diderita oleh responden di bagian perut 

 
 
 
 

 
Penyakit Dermatitis yang diderita oleh responden di bagian kaki 

 
 


