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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dermatitis 

 

Dermatitis adalah peradangan kulit pada lapisan epidermis dan dermis 

sebagai respons terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen, 

dengan kelainan klinis berupa efloresensi polimorfik seperti eritema, 

edema, papul, vesikel, skuama, likenifikasi dan keluhan gatal. Tanda 

polimorfik tidak slalu timbul bersamaan, mungkin hanya  beberapa atau 

oligomorfik. Dermatitis cenderung residif dan menjadi kronis (Djuanda, 

2010). Dermatitis kontak sendiri adalah suatu inflamasi pada kulit yang 

dapat disertai dengan adanya edema interseluler pada epidermis karena 

kulit berintraksi dengan bahan−bahan kimia yang berkontak dengan kulit. 

Berdasarkan penyebabnya, dermatitis kontak dibagi menjadi dermatitis 

kontak iritan dan dermatitik kontak alergi (Beltrani, 2006). 

 

Penyakit kulit akibat kerja atau penyakit kulit okupasi adalah keadaan 

abnormal dari kondisi kulit karena adanya kontak dengan substansi atau 

berhubungan dengan proses yang ada di lingkungan kerja. Penyakit kulit 

okupasi merupakan masalah besar untuk kesehatan masyarakat karena 

efeknya yang sering kronik dan memiliki pengaruh yang besar terhadap  

keadaan ekonomi masyarakat dan para karyawan (Taylor, 2004). 
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Dermatitis kontak iritan merupakan respon inflamsi yang tidak berkaitan 

dengan reaksi imun dikarenakan paparan langsung dari agen bahan iritan 

dengan kulit. Dermatitis kontak Iritan juga merupakan efek sitotoksik lokal 

langsung dari bahan iritan fisika maupun kimia yang bersifat tidak 

spesifik, pada sel−sel epidermis dengan respon peradangan pada dermis 

dalam waktu konsentrasi yang cukup (Verayati, 2011).  

 

2.1.1 Epidemiologi 

 

Dermatitis kontak iritan dapat diderita oleh semua orang dari berbagai 

golongan umur, ras, dan jenis kelamin. Jumlah penderita DKI diperkirakan 

cukup banyak, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan, namun 

angkanya yang tepat sulit diketahui. Hal ini disebabkan antara lain oleh 

banyak penderita dengan kelainan ringan tidak datang berobat, atau 

bahkan tidak mengeluh (Djuanda, 2010). 

 

Dermatitis kontak okupasi adalah penyakit okupasi yang paling sering 

didunia. Angka kejadian dermatitis akibat pekerjaan di Amerika Serikat 

didapatkan 55,6% dari angka tersebut didapatkan 69,7% yang terbanyak 

adalah pekerja. Pekerja di bidang kuliner di Denmark merupkan insiden 

tertinggi terkena dermatitis kontak iritan, diikuti dengan pekerja cleaning 

service. Pada tahun 2014 di Jerman sekitar 4,5 per 10.000 pekerja terkena 

dermatitis kontak dengan insiden tertinggi ditemukan pada penata rambut 

yaitu 46,9 kasus per 10.000 pekerja pertahun, pembuat roti 23,5 kasus per 

10.000 pekerja pertahun, dan dan pembuat kue kering 16,9 kasus per 

10.000 pekerja pertahun. Dilaporkan bahwa insiden dermatitis kontak 
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okupasi berkisar antara 5 hingga 9 kasus tiap 10.000 karyawan full−time 

tiap tahunnya (Hogan, 2014). 

 

Prevalensi dermatitis kontak sangat bervariasi. Berdasarkan penelitian dari 

Netherland Expert Center On Occupational Dermatosis terhadap jumlah 

kasus penyakit kulit akibat kerja selama 5 tahun (2001−2005) di Negara 

Belanda, didapatkan hasil dari 4516 kasus baru, 3603 kasus merupakan 

kasus dermatitis kontak. Bila dibandingkan dengan penyakit lain, 

persentase kasus baru dermatitis kontak sebesar 79,8%, sehingga 

dermatitis kontak merupakan penyakit kulit akibat kerja yang paling sering 

diderita oleh masyarakat. Berdasarkan jenis kelamin, persentase wanita 

lebih banyak dibandingkan pria yaitu wanita 51,1% dengan kisaran umur 

yang dominan sekitar 15−24 dan 25−34 tahun sedangkan pria 49% dengan 

kisaran umur sekitar 35−44 tahun, 45−54 tahun, dan 55−64 tahun (Pal et 

al., 2008). Perdoski (2009) sekitar 90% penyakit kulit akibat kerja 

merupakan dermatitis kontak, baik iritan maupun alergik. Penyakit kulit 

akibat kerja yang merupakan dermatitis kontak sebesar 92,5%, sekitar 

5,4% karena infeksi kulit dan 2,1% penyakit kulit karena sebab lain. Studi 

epidemiologi, Indonesia memperlihatkan bahwa 97% dari 389 kasus 

adalah dermatitis kontak, dimana 66,3% diantaranya adalah dermatitis 

kontak iritan dan 33,7% adalah dermatitis kontak alergi. Dermatitis kontak 

iritan timbul pada 80% dari seluruh dermatitis kontak, sedangkan insiden 

dermatitis kontak alergik diperkirakan terjadi pada 0,21% dari populasi 

penduduk (Sumantri, 2010). 
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2.1.2 Gejala Klinis 

 

Kelainan kulit yang sangat beragam, tergantung pada sifat iritan. Iritan 

kuat memberi gejala akut, sedang iritan lemah memberi gejala kronis 

(Siregar, 2004). Gejala klinis dermatitis iritan dibedakan berdasarkan 

klasifikasinya yaitu dermatitis kontak iritan akut dan dermatitis kontak 

iritan kronik. 

1. Dermatitis kontak iritan akut 

Dermatitis kontak iritan akut biasanya timbul akibat paparan bahan 

kimia asam atau basa kuat, atau paparan singkat serial bahan kimia, 

atau kontak fisik. Sebagian kasus dermatitis kontak iritan akut 

merupakan akibat kecelakaan kerja. Kelainan kulit yang timbul dapat 

berupa eritema, edema, vesikel, dapat disertai eksudasi, pembentukan 

bula dan nekrosis jaringan pada kasus berat (Marliza, 2013). 

 

Dermatitis iritan terjadi setelah satu atau beberapa kali olesan bahan 

iritan kuat, sehingga terjadi kerusakan epidermis yang berakibat 

peradangan. Bahan−bahan iritan ini dapat merusak kulit karena 

merusak lapisan tanduk, denaturasi keratin dan pembengkakan sel. 

Manifestasi klinik tergantung pada bahan apa yang berkontak,  

konsentrasi bahan kontak, dan lamanya kontak. Reaksinya dapat 

berupa kulit menjadi merah atau cokelat, terjadi edema dan rasa panas, 

atau ada papula, vesikula, pustula dan bentuk purulen dengan kulit 

disekitarnya normal (Astuti, 2006). 
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2. Dermatitis kontak iritan kronik 

Dermatitis kontak iritan  kronis disebabkan oleh kontak dengan iritan 

lemah yang berulang−ulang, dan mungkin dapat terjadi karena 

kerjasama berbagai macam faktor, suatu bahan secara sendiri tidak 

dapat cukup kuat menyebabkan dermatitis iritan, tetapi bila bergabung 

dengan faktor lain baru mampu. Kelainan dapat terlihat setelah 

berhari−hari, berminggu−minggu atau bulan, bahkan dapat 

bertahun−tahun kemudian, sehingga waktu lama kontak merupakan 

faktor paling penting (Mausulli, 2010). 

 

Gejala klasik berupa kulit kering, eritema, skuama, lambat laun kulit 

tebal dan terjadi likenifikasi, batas kelainan tidak tegas. Bila kontak 

terus berlangsung maka dapat menimbulkan kulit pecah yang disebut 

fisura. Kelainan kulit dapat juga berupa kulit kering dan skuama tanpa 

eritema, sehingga diabaikan oleh penderita, jika kelainan sudah 

dirasakan mengganggu, baru mendapat perhatian (Graham, 2005). 

 

Berdasarkan manifestasinya pada kulit dapat dibagi kedalam dua 

stadium, diantaranya: 

a. Stadium 1 

Kulit kering dan pecah−pecah, stadium ini dapat sembuh spontan 

(Afifah, 2012). 

b. Stadium 2 

Ada kerusakan epidermis dan reaksi dermal. Kulit menjadi merah 

dan bengkak, terasa panas dan mudah terangsang kadang−kadang 
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timbul papula, vesikula, dan krusta. Kerusakan kronik dapa 

menimbulkan likenifikasi. Keadaan ini menimbulkan retensi 

keringat dan perubahan flora bakteri (Cahyono, 2004). 

 

2.1.3 Etiologi  

 

Penyebab DKI kronik adalah bahan yang bersifat iritan, misalnya bahan 

pelarut, deterjen, minyak pelumas, asam, sabun, alkali, serbuk kayu. 

Dermatitis kontak iritan dapat menjadi parah ditentukan dengan berbagai 

faktor, selain faktor molekul bahan iritan, lama kontak, frekuensi paparan 

juga berpengaruh pada ingkat keparahan (Djuanda, 2010). 

 

Sekitar 80−90% kasus DKI disebabkan oleh paparan zat kimia dan pelarut. 

Inflamasi dapat terjadi setelah satu kali paparan atau paparan berulang 

DKI yang terjadi stelah pemaparan pertama disebut DKI akut dan biasanya 

disebabkan oleh iritan yang kuat, seperti asam kuat, basa kuat, garam, 

logam berat, aldehid, senyawa aromatik dan polisiklik. Sedangkan DKI 

yang terjadi setelah pemaparan berulang disebut dengan DKI kronis, dan 

biasanya disebabkan oleh iritan lemah (Keefner, 2004). 

 

Faktor individu juga berpengaruh pada DKI, misalnya perbedaan 

ketebalan kulit di berbagai tempat menyebabkan perbedaan permeabilitas, 

usia anak dibawah 8 tahun dan usia lanjut lebih mudah teriritasi,  

mengenai seluruh ras, jenis kelamin yaitu insidens DKI lebih banyak pada 

wanita, pada penyakit kulit yang pernah atau sedang dialami ambang 

rangsang terhadap bahan iritan menurun (Siregar, 2004). 
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Bahan iritan yang menjadi penyebab adalah bahan yang pada kebanyakan 

orang dapat mengakibatkan kerusakan sel bila dioleskan pada kulit pada 

waktu tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Bahan iritan dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

1. Iritan kuat 

2. Rangsangan mekanik: serbuk kaca atau serat, wol. 

3. Bahan kimia: atrazine, amida, linuron, glyfosfat, paraquat diklorida 

4. Bahan biologik: dermatitis popok. 

 

2.1.4 Patogenesis 

 

Kelainan kulit timbul akibat kerusakan sel yang disebabkan oleh bahan 

iritan melalui kerja kimiawi atau fisis. Bahan iritan merusak lapisan 

tanduk, denaturasi keratin, menyingkirkan lemak lapisan tanduk dan 

mengubah daya ikat air kulit. Kebanyak bahan iritan (toksin) merusak 

membran lemak keratinosit tetapi sebagian dapat menembus membran sel 

dan merusak lisosom, mitokondria atau komplemen inti (Streit, 2004). 

 

Kerusakan membran mengaktifkan fosfolipase dan melepaskan asam 

arakidonat (AA), diasilgliserida (DAG), faktor aktivasi platelet, dan 

inositida (IP3). Asam rakidonat dirubah menjadi prostaglandin (PG) dan 

leukotrien (LT). Prostaglandin dan LT menginduksi vasodilatasi, dan 

meningkatkan permeabilitas vaskuler sehingga mempermudah transudasi 

komplemen dan kinin. Prostaglandi dan LT juga bertindak sebagai 

kemotraktan kuat untuk limfosit dan neutrofil, serta mengaktifasi sel mast 
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melepaskan histamin, LT dan PG lain, dan PAF, sehingga memperkuat 

perubahan vaskuler (Beltrani, 2006; Djuanda, 2010). 

 

Diasilgliserida dan second messenger lain menstimulasi ekspresi gen dan 

sintesis protein, misalnya interleukin−1 (IL−1) dan granulocyte 

macrophage−colony stimulating factor (GM−CSF). IL−1 mengaktifkan 

sel T−helper mengeluarkan IL−2 dan mengekspresi reseptor IL−2 yang 

menimbulkan stimulasi autokrin dan proliferasi sel tersebut. Keratinosit 

juga mengakibatkan molekul permukaan HLA−DR dan adesi intrasel 

(ICAM−1).  Pada kontak dengan iritan, keratinosit juga melepaskan 

TNF−α, suatu sitokin proinflamasi yang dapat mengaktifasi sel T, 

makrofag dan granulosit, menginduksi ekspresi molekul adhesi sel dan 

pelepasan sitokin (Beltrani, 2006). 

Rentetan kejadian tersebut menimbulkan gejala peradangan klasik di 

tempat terjadinya kontak di kulit tergantung pada bahan iritannya. Ada dua 

jenis bahan iritan, yaitu iritan kuat dan iritan lemah. Iritan kuat akan 

menimbulkan kelainan kulit pada pajanan pertama pada hampir semua 

orang dan menimbulkan gejala berupa eritema, edema, panas, dan nyeri 

(Kamphf, 2007). Sedangkan iritan lemah hanya pada mereka yang paling 

rawan atau mengalami kontak berulang−ulang, dimulai dengan kerusakan 

stratum korneum oleh karena delipidasi yang menyebabkan desikasi dan 

kehilangan fungsi sawar, sehingga mempermudah kerusakan sel 

dibawahnya oleh iritan. Faktor kontribusi, misalnya kelembaban udara, 
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tekanan, gesekan, dan oklusi, mempunyai andil pada terjadinya kerusakan 

tersebut (Graham, 2005). 

Ketika terkena paparan iritan, kulit menjadi radang, bengkak, kemerahan 

dan dapat berkembang menjadi vesikel atau papul dan mengeluarkan 

cairan bila terkelupas, gatal, perih, dan rasa terbakar terjadi pada bintik 

merah−merah itu. Reaksi inflamasi bermacam−macam mulai dari gejala 

awal seperti ini hingga pembentukan luka dan area nekrosis pada kulit. 

Dalam beberapa hari, penurunan dermatitis dapat terjadi bila iritan 

dihentikan. Pada pasien yang terpapar iritan secara kronik, area kulit 

tersebut akan mengalami radang, dan mulai mengkerut, membesar bahkan 

terjadi hiper atau hipopigmentasi dan penebalan (Verayati, 2011). 

 

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi  

 

Dermatitis kontak merupakan penyakit kulit multifaktoral yang 

dipengaruhi oleh faktor eksogen dan faktor endogen (Cahyono, 2004). 

 

2.1.5.1 Faktor Eksogen  

Faktor yang mempengaruhi terjadinya dermatitis kontak 

sebenarnya sulit diprediksi. Beberapa faktor berikut dianggap 

memiliki pengaruh terhadap terjadinya dermatitis kontak. 

a. Karakteristik bahan kimia: 

Meliputi pH bahan kimia (bahan kimia dengan pH terlalu 

tinggi >12 atau terlalu rendah <3 dapat menimbulkan gejala 

iritasi segera setalah terpapar, sedangkan pH yang sedikit 



20 
 

 

lebih tinggi >7 atau sedikit lebih rendah <7 memerlukan 

paparan ulang untuk mampu timbulkan gejala), jumlah dan 

konsentrasi (semakin pekat konsentrasi bahan kimia maka 

semakin banyak pula bahan kimia yang terpapar dan semakin 

poten untuk merusak lapisan kulit), berat molekul (molekul 

dengan berat <1000 dalton sering menyebabkan dermatitis 

kontak, biasanya jenis dermatitis kontak alergi), kelarutan 

dari bahan kimia yang dipengaruhi oleh sifat ionisasi dan 

polarisasinya bahan kimia dengan sifat lipofilik akan mudah 

menembus stratum korneum kulit masuk mencapai sel 

epidermis dibawahnya (Mulyaningsih, 2005). 

b. Karakteristik paparan 

Meliputi durasi yang dalam penelitian akan dinilai dari lama 

paparan perhari dan lama bekerja sebagai karyawan semprot 

karena semakin lama durasi paparan dengan bahan kimia 

maka semakin banyak pula bahan yang mampu masuk ke 

kulit sehingga semakin poten pula untuk menimbulkan 

reaksi, tipe kontak melalui udara maupun kontak langsung 

dengan kulit, paparan dengan lebih dari satu jenis bahan 

kimia adanya interaksi lebih dari satu bahan kimia dapat 

bersifat sinergis ataupun antagonis, terkadang satu bahan 

kimia saja tidak mampu memberikan gejala tetapi mampu 

menimbulkan gejala ketika bertemu dengan bahan lain, dan 

frekuensi paparan dengan agen bahan kimia asam atau basa 
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kuat dalam sekali paparan bisa menimbulkan gejala, untuk 

basa atau asam lema butuh beberapa kali paparan untuk 

timbulkan gejala, sedangkan untuk bahan kimia yang bersifat 

sensitizer paparan sekali saja tidak bisa menimbulkan gejala 

karena harus melalui fase sensitisasi dahulu (Afifah, 2012). 

c. Faktor lingkungan  

Meliputi temperatur ruangan yaitu kelembaban udara yang 

rendah serta suhu yang dingin merupakan komposisi air pada 

stratum korneum yang membuat kulit lebih permeable 

terhadap bahan kimia dan faktor mekanik yang dapat berupa 

tekanan, gesekan, atau lecet, juga dapat meningkatkan 

permeabilitas kulit terhadap bahan kimia akibat kerusakan 

stratum korneum pada kulit (Lestari, 2007). 

 

2.1.5.2    Faktor Endogen  

Faktor endogen yang turut berpengaruh terhadap terjadinya 

dermatitis kontak meliputi (Lestari, 2007).
 

a. Faktor genetik, telah diketahui bahwa kemampuan untuk 

mereduksi radikal bebas, perubahan kadar enzim antioksidan, 

dan kemampuan melindungi protein dari trauma panas, 

semuanya diatur oleh genetik dan predisposisi terjadinya 

suatu reaksi pada tiap individu berbeda dan mungkin spesifik  

untuk bahan kimia tertentu (Afriyanto, 2008). 

b. Jenis kelamin, mayoritas dari pasien yang ada merupakan 

pasien perempuan, dibandingkan laki−laki, hal ini bukan 
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karena perempuan memiliki kulit yang lebih rentan, tetapi 

karena perempuan lebih sering terpapar dengan bahan iritan 

dan pekerjaan yang lembab (Situmeang, 2008). 

c. Usia, anak dengan usia kurang dari 8 tahun lebih rentan 

terhadap bahan kimia, sedangkan pada orang yang lebih tua 

bentuk iritasi dengan gejala kemerahan sering tidak tampak 

pada kulit (Afifah, 2012). 

d. Ras, sebenarnya belum studi yang menjelaskan tipe kulit 

yang mana yang secara signifikan mempengaruhi terjadinya 

dermatitis. Hasil studi yang baru, menggunakan adanya 

eritema pada kulit sebagai parameter menghasilkan orang 

berkulit hitam lebih resisten terhadap dermatitis, akan tetapi 

hal ini bisa jadi salah, karena eritema pada kulit hitam terlihat 

(Sudarja, 2004). 

e. Lokasi kulit, ada perbedaan yang signifikan pada fungsi 

barier kulit pada lokasi yang berbeda seperti wajah, leher, 

skrotum dan punggung tangan lebih rentan dermatitis 

(Sulaksmono, 2004). 

f. Riwayat atopi, dengan adanya riwayat atopi, akan 

meningkatkan kerentanan terjadinya dermatitis karena adanya 

penurunan abang batas terjadinya dermatitis, akibat 

kerusakan fungsi barier kulit dan perlambatan proses 

penyembuhan (Lestari, 2007). 
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g. Faktor lain dapat berupa prilaku individu: kebersihan 

perorangan, hobi dan pekerjaan sambilan, serta penggunaan 

alat pelindung diri saat bekerja (Mulyaningsih, 2005). 

 

2.1.6 Diagnosis Klinis   

 

Pada dermatitis kontak tidak memiliki gambaran klinis yang tetap. Untuk 

menegakan diagnosis dapat didasarakan pada (Siregar, 2004): 

a. Anamnesis, harus dilakukan dengan cermat. Anamnesis dermatologis 

terutama mengandung pertanyaan−pertanyaan seperti onset dan durasi, 

fluktuasi, perjalanan gejala−gejala, riwayat penyakit terdahulu, riwayat 

keluarga, pekerjaan dan hobi, kosmetik yang digunakan serta terapi 

yang dijalani  (Mulyaningsih, 2005). 

b. Pemeriksaan klinis, hal pokok dalam pemeriksaan dermatologis yang 

baik adalah: 

1. Lokasi atau distribusi dari kelainan yang ada. 

2. Karakteristik dari setiap lesi, dilihat dari morfologi lesi (eritema, 

urtikaria, likenifiksasi, perubahan pigmen kulit). 

3. Pemeriksaan lokasi−lokasi sekunder. 

c. Teknik−teknik pemeriksaan khusus, hasil pemeriksaan laboratorium 

didukung dengan pemeriksaan tes tempel (Suryani, 2011).   

 

Dermatitis kontak iritan akut lebih mudah diketahui karena munculnya 

lebih cepat sehingga penderita pada umumnya masih ingat apa yang 

menjadi penyebabnya. Sebaliknya, dermatitis kontak iritan kronis 

timbulnya lambat dan memiliki gambaran klinis yang luas, sehingga 
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terkadang sulit dibedakan dengan dermatitis kontak alergi (Sulaksmono, 

2006). 

 

Dalam penelitian ini, dermatitis kontak yang terjadi berhubungan dengan 

pekerjaan seseorang, untuk itu dalam anamnesis perlu riwayat saat kerja 

dan bukti yang jelas adanya agen penyebab dalam bahan yang ditangani 

oleh karyawan. Untuk memastikan bahwa dermatitis kontak tersebut 

akibat kerja, Mathias mengusulkan bahwa harus ditemukan minimal empat 

dari tujuh kriteria dibawah ini:  

1. Apakah gambaran klinis sesuai dengan dermatitis kontak? 

2. Apakah ada paparan terhadap iritan atau alergen kulit yang potensial 

pada tempat kerja? 

3. Apakah distribusi anatomik dari dermatitisnya sesuai dengan bentuk 

paparan terhadap kulit dalam hubunganya dengan tugas pekerjanya? 

4. Apakah hubungan waktu antara paparan dan awitanya sesui dengan 

dermatitis kontak? 

5. Apakah paparan non pekerjaan telah disingkirkan sebagai penyebab 

yang mungkin? 

6. Apakah menghindari paparan memberikan perbaikan pada 

dermatitisnya? 

7. Apakah uji temple atau uji provokasi melibatkan suatu paparan pada 

tempat kerja yang bersifat spesifik? 

Untuk membantu membedakan antara dermatitis kontak iritan dengan 

alergika, Rietschel (2007) mengusulkan kriteria yang dapat digunakan 

untuk membantu menegakan diagnosis dermatitis kontak iritan. 
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Tabel 1. Kriteria diagnostik untuk dermatitis kontak iritan (Rietschel, 

2007). 

 
 

 

Subyektif 

Mayor Minor 

1. Onset dalam gejalah timbul 

hitungan menit hingga jam 

setelah paparan 

 

2. Nyeri rasa terbakar, rasa 

tersengat, atau rasa tidak 

nyaman melebihi rasa gatal 

pada tahap klinis awal 

1. Onset timbulnya gejala 2 

minggu setelah paparan 

 

2. Banyak orang dalam 

lingkungan yang sama juga 

terkena. 

Obyektif 1. Makulaeritem, hyperkeratosis, 

atau fisura lebih mendominasi 

daripada vesikulasi 

 

2. Epidermis tampak mengkilap 

merekah, atau terkelupas  

 

3. Proses penyembuhan dimulai 

segera setelah paparan 

terhadap bahan kausal 

dihentikan 

 

4. Hasil uji tempel negative 

1. Dermatitis berbatas tegas 

 

2. Terdapat  bukti pengaruh 

gravitasi, seperti efek 

menetes 

 

3. Tidak terdapat 

kecendrungan menyebar 

 

4. Perubahan morfologik 

menunjukan perbedaan 

konsentrasi yang kecil 

mampu timbulkan 

perbedaan kerusakan kulit 

yang besar 

 

2.2 Pestisida  

2.2.1 Pengertian Pestisida 

 

Peraturan Menteri Pertanian No: 07/PERMENTAN/SL.140/2007 

mendefinisikan bahwa pestisida adalah zat kimia atau bahan lain 

dan jasat renik serta virus yang digunakan untuk (Deptan, 2007): 

1. Memberantas atau mencegah hama−hama tanaman, 

bagian−bagian tanaman atau hasil−hasil pertanian. 

2. Memberantas rerumputan. 
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3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang 

tidak diinginkan. 

4. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau 

bagian−bagian tanaman, tidak termasuk pupuk. 

5. Memberantas atau mencegah hama−hama luar pada hewan 

piaraan dan ternak. 

6. Memberantas dan mencegah hama−hama air. 

7. Memberantas atau mencegah bintang−binatang dan 

jasad−jasad renik dalam rumah tangga, banguanan dan 

alat−alat pengangkutan. 

8. Memberantas atau mencegah binatang−binatang yang dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu 

dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air 

(Deptan, 2007). 

 

2.2.2 Klasifikasi Pestisida 

Pestisida adalah bahan kimia untuk membunuh hama, baik 

insekta, jamur maupun gulma. Sehingga pestisida dikelompokkan 

menjadi (Afriyanto, 2008): 

1. Insektisida (pembunuh insekta) 

2. Fungisida (pembunuh jamur) 

3. Herbisida (pembunuh tanaman pengganggu/gulma). 

Berdasarkan  jenis atau pengelompokan pestisida tersebut diatas, 

jenis insektisida banyak digunakan dinegara berkembang, 

sedangkan herbisida banyak digunakan dinegara yang sudah 
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maju. Bila dihubungkan dengan pelestarian lingkungan maka 

penggunaan pestisida perlu diwaspadai karena akan 

membahayakan kesehatan bagi manusia ataupun hidup lainnya. 

 

2.2.3 Bahan Kimia Pestisida 

Bahan kimia yang terkandung dalam pestisida ini terdiri dari 

(Afriyanto, 2008): 

1. Organoposfat 

Organoposfat berasal dari H3PO4 (asam posfat). Pestisida 

golongan organoposfat merupakan golongan insektisida yang 

cukup besar, menggantikan kelompok chlorinated 

hydrocarbon yang mempunyai sifat:  

a.  Efektif terhadap serangga yang resisten terhadap 

chorinatet hydrocarbon. 

b. Tidak menimbulkan kontaminasi terhadap lingkungan 

untuk jangka waktu yang lama. 

c.  Kurang mempunyai efek yang lama terhadap non target 

organisme. 

d. Lebih toksik terhadap hewan−hewan bertulang belakang, 

jika dibandingkan dengan organoclorine. 

e.  Mempunyai cara kerja menghambat fungsi 

enzymecholinesterase. 
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2. Karbamat 

Insektisida karbamat telah bekembang setelah organoposfat. 

Insektisida ini daya toksisitasnya rendah terhadap mamalia 

dibandingkan dengan organoposfat, tetapi sangat efektif 

membunuh insektisida. 

3. Organokhlorin  

Organokhlorin atau disebut chlorinated hydrocarbon terdiri dari 

beberapa kelompok yang diklasifikasi menurut bentuk 

kimianya. Yang paling polpuler dan pertama kali disintesis 

adalah Dichloro−diphenyl−trichloroethan (DDT). 

 

Bahan kimia dari kandungan pestisida dapat meracuni sel−sel 

tubuh atau organ tertentu  yang berkaitan dengan sifat bahan 

kimia atau berhubungan dengan tempat bahan kimia memasuki 

tubuh. Efek racun dapat mempengaruhi sistem pernafasan dan 

paru−paru yang efek jangka panjangnya bila disebabkan iritasi 

dapat menyebabkan bronkitis atau pneumonitis. Pada hati efek 

jangka pendeknya dapat menyebabkan inflamasi sel−sel, 

nekrosis atau kematian sel, dan penyakit kuning. Efek jangka 

panjangnya dapat menyebabkan sirosis hati.Pada sistem syaraf 

dapat memperlambat fungsi otak, menimbulkan kejang otot dan 

paralisis (lumpuh). Pada system integument banyak bahan kimia 

yang bersifat iritan dapat menyebabkan dermatitis atau dapat 

menyebabkan sensitasi kulit dan alergi. Bahan kimia lain dapat 
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menimbulkan jerawat, hilangnya pigmen, mengakibatkan 

kepekaan terhadap sinar matahari atau kanker kulit. 

 

Bagian penyemprotan rumput pada KSUSB Tulang Bawang  

bagian yang paling sering berhubungan dengan bahan kimia. 

Hampir setiap hari bagian penyemprotan rumput bersentuhan 

langsung dengan bahan kimia yang digunakan untuk 

menyemprot rumput yaitu herbisida.  

 

2.3   Herbisida 

   2.3.1 Pengertian Herbisida 

 

Herbisida ialah bahan kimia yang dapat menghentikan 

pertumbuhan gulma sementara atau seterusnya bila diperlukan 

pada ukuran yang tepat. Dengan kata lain jenis dan racun bahan 

kimia suatu herbisida menentukan arti daripada pestisida itu sendiri 

(Riadi, 2011). 

 

2.3.2 Klasifikasi Herbisida 

Herbisida dibagi berdasarkan cara kerja dan pemakaiannya (Riadi, 

2011). 

a. Klasifikasi menurut cara kerja 

1. Kontak dan translokasi 

2. Herbisida kontak dikenal juga sebagai herbisida kaustik, 

karena adanya efek bakar yang terlihat, terutama pada 
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konsentrasi yang tinggi seperti asam sulfat (5−70%), besi 

sulfat (20−30%), dan tembaga sulfat (1−5%). 

b. Herbisida menurut mekanisme kerja, dibagi atas: 

1. Herbisida yang menghambat fotosintesis yakni pada fase 

terang atau yang disebut Reaksi Hill. 

2. Penghambatan perkecambahan. Herbisida seperti karbamat 

dan tiokarbamat menghambat titik tumbuh dari kecambah 

sehingga gulma kecambah itu tidak dapat tumbuh. 

3. Herbisida pertumbuhan. Herbisida dari jenis fenoksi yang di 

translokasikan seperti 2−4−D, mentebabkan pembesaran 

yang tidak teratur, asimetris, atau dapat menyumbat jaringan 

vaskuler tanaman tersebut. 

4. Penghambat respirasi atau oksidasi 

Herbisida seperti dinitrofenol dan herbisida turunan arsen 

mempengaruhi respirasi. Oleh karena itu herbisida ini 

disamping racun terhadap tumbuhan juga racun terhadap 

hewan dan tumbuhan. 

5. Lain−lain 

Dalapon dan asam trikloroasetat menyebabkan denaturasi 

protein dan akhirnya pengendapan. 

c. Bahan Kimia Herbisida 

Bahan kimia yang terkandung dalam herbisida ini terdiri dari 

(Riadi, 2011): 
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 Amida 

Senyawa amida dapat masuk melalui akar dan daun. 

Hubungan amida merupakan fitur mendefinisikan molekul 

protein, yang struktur sekunder disebabkan sebagian untuk 

ikatan hidrogen kemampuan amida. Amida berat molekul 

rendah, seperti dimetilformamida (HC(O)N(CH3)2 adalah 

pelarut umum. Banyak obat terbentuk dari amida, termasuk 

penisilin. 

 Atrazine 

Atrazine,2−kloro−4(ethylamino)–6−(isopropylamino)–

s−triazina, sebuah senyawa organik yang terdiri dari 

s−triazina cincin banyak digunakan herbisida. Penggunaanya 

adalah kontroversial karena kontaminasi luas dalam air 

minum dan asosiasi dengan cacat lahir dan masalah 

menstruasi saat dikonsumsi oleh manusia pada konsentrasi 

dibawah standar pemerintah. Meskipun telah dilarang di Uni 

Eropa, atrazin merupakan salah satu herbisida yang paling 

banyak digunakan di dunia. 

 Parakuat 

Herbisida ini merupakan herbisida kontak yang umum 

digunakan untuk purna tumbuh. Herbisida yang berbahan 

aktif  Parakuat ini sangat cocok digunakan oleh mereka untuk 

yang ingin mengolah lahan secara cepat dan segera. Hal ini 

karena daya kerja parakuat begitu cepat dimana setelah 
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aplikasi , hasilnya dapat terlihat 1 jam kemudian, sehingga 

dalam waktu 3–4 hari berikutnya lahan bisa ditanami. 

Adapun contoh herbisida yang berbahan aktif parakuat di 

Indonesia yaitu Sidaxone 276SL, Gramoxone dan rolixon. 

Parakuat merupakan herbisida kontak yang mematikan 

tumbuhan dengan cara merusak membran sel Parakuat, 

herbisida kontak, menyebabkan kematian pada bagian atas 

gulma dengan cepat tanpa merusak bagian sistem perakaran, 

stolon, atau batang dalam tanah, sehingga dalam beberapa 

minggu setelah aplikasi gulma tumbuh kembali. 

 Glifosfat 

N−phosphonomethyl glycine (glyphosate, Roundup) adalah 

suatu herbisida non−selektif yang diserap oleh daun yang di 

angkut perlahan−lahan ke seluruh tumbuhan. Jadi, ia dapat 

menguasai Imperata cylindrica, Cynodon daciylon, Cyperus 

rotundus, dan Chloromolaena odorata. Glifosfat efektif 

dalam membunuh berbagai tanaman, termasuk rumput, 

berdaun lebar, dan tanaman kayu. Hal ini memiliki efek yang 

relatif kecil pada beberapa spesies semanggi. Glifosfat 

tersedia dalam beberapa formulasi untuk kegunaan yang 

berbeda: 

1. Amonium garam 

2. Isopropilamina  

3. Glifosfat asam  
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4. Kalium garam 

 Linuron 

Linuron adalah herbisida urea tersubtitusi untuk mengontrol 

berdaun lebar tahunan dan abadi dan gulma pada tanaman 

berumput dan noncrop. Hal ini digunakan digunakan sebagai 

herbisida pra dan postmergent. Bekerja dengan mengahambat 

fotosintesis pada tumbuhan gulma sasaran. Gulma tahunan 

tidak dapat dibunuh dengan linuron. 

 

Pada KSUSB kabupaten Tulang Bawang Lampung, bahan kimia 

yang digunakan adalah jenis herbisida yang mangandung zat 

Isopropilmina glyfosfat. 

 

 

Gambar 3. Herbisida 
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2.3.3.  Pengaruh Herbisida Terhadap Dermatitis Kontak Iritan 

 

 Dermatitis kontak iritan dikarenakan kerusakan langsung pada 

kulit tanpa adanya sensitisasi. Bahan−bahan iritan akan 

menimbulkan kerusakan pada keratinosit, tetapi beberapa dapat 

dapat menyebar melewati membran dan merusak lisosom, 

mitokondria, ataupun komponen nukleus. Kerusakan membran 

mengakibatkan teraktivasinya fosfolipase dan mengeluarkan 

arachidonic acid dan tersintesisnya eicosanoids. Hal ini 

menyebabkan teraktivasinya second−messenger diikuti dengan 

tersintesisnya cell surface molecules dan sitokin. Eicosanoids dapat 

mengaktivasi sel T dan berpotensi chemoatractants untuk limfosit 

dan neutrofil. Kedua sel ini menginfiltrasi kulit dan menyebakan 

respon klinis berupa respon inflamasi. Herbisida termasuk dalam 

bahan kimia yang bersifat iritan, sehingga herbisida ini akan 

menyebabkan kerusakan pada keratinosit dan memicu terjadinya 

kejadian dermatitis kontak iritan (Marks et al., 2004). 

 

Terdapat beberapa faktor yang berperan seperti frekuensi paparan, 

lama kerja dan penggunaan alat pelindung diri. Ketiga faktor 

tersebut menggambarkan terhadap banyaknya bahan iritan yang 

kontak ke kulit. Faktor Frekuensi paparan menggambarkan 

seberapa sering individu terpapar oleh suatu zat yang 

mempengaruhi terjadinya dermatitis kontak iritan. Dimana semakin 

banyak suatu individu terpapar bahan iritan maka akan 
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menyebabkan angka kejadia dermatitis kontak iritan yang 

meningkat. Untuk frekuensi paparan dapat dilihat pengaruh pada 

pembagian frekuensi paparan menjadi 5, 7, dan >15 kali/hari dan 

didapatkan hasil bahwa frekuensi kontak memiliki pengaruh 

terhadap timbulnya dermatitis kontak (Afifah, 2012).  Hasil ini juga 

mendukung pendapat bahwa dengan frekuensi paparan yang lebih 

sering membuat semakin banyak bahan yang mampu masuk ke 

kulit dan menimbulkan reaksi. Selain itu dengan frekuensi yang 

semakin sering, kerusakan lapisan kulit yang ditimbulkan oleh 

paparan sebelumnya belum sepenuhnya pulih sudah disusul 

paparan berikutnya, hal ini mengakibatkan kelainan kulit menjadi 

timbul (Marks et al., 2004). 

 

Selain dari frekuensi paparan hal yang penting yang berpengaruh 

terhadap kejadia dermatitis kontak iritan adalah masa kerja. Masa 

kerja adalah masa perhitungan dimulai dari awal bekerja sampai 

dengan putusnya masa kontak kerja. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa satu jenis bahan tidak selalu adekuat untuk 

menimbulkan dermatitis kontak, tetapi akan mampu menimbulkan 

gejala ketika bahan tersebut diberikan dalamwaktu yang lama dan 

frekuensi yang sering. Timbulnya kelainan nyata dari dermatitis 

kontak akibat kerja ini dapat terjadi setelah kontak 

berminggu−minggu, bulan, bahkan dapat bertahun−tahun (Afifah, 

2012). 
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Faktor yang tidak kalah penting yang berpengaruh dalam kejadian 

dermatitis kontak iritan adalah penggunaan APD. Alat pelindung 

diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk 

melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau 

seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Permenaker 

No.8, 2011). 

 

 


