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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Penyakit Akibat Kerja (PAK), menurut KEPPRES RI No. 22 Tahun 

1993, adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja. 

Penyakit akibat kerja terjadi sebagai pajanan faktor fisik, kimia, biologi, 

ataupun psikologi di tempat kerja. Salah satu penyakit akibat kerja adalah 

penyakit kulit atau disebut juga Penyakit Kulit Akibat Kerja (PKAK) sebagai 

salah satu bentuk penyakit akibat kerja terbanyak kedua setelah penyakit 

muskulo-skeletal, berjumlah sekitar 22% dari seluruh penyakit akibat kerja. 

Menurut Oktaviani, (2016) penyakit kulit merupakan salah satu penyakit yang 

masih sangat dominan terjadi dan menjadi masalah kesehatan masyarakat 

Indonesia. Penyakit kulit akibat kerja yang paling umum terjadi adalah 

dermatitis kontak, yaitu sebanyak 70-90%. 

Tombeng (2014) menyebutkan, dermatitis kontak dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu Dermatitis Kontak Alergik (DKA) dan Dermatitis Kontak Iritan 

(DKI). DKA merupakan contoh dari reaksi hipersensitivitas tipe IV. Iritan 

merupakan etiologi tersering pada dermatitis kontak walaupun gejala klinis 

dari keduanya mirip satu sama lain. Dermatitis kontak iritan timbul pada 80% 

dari seluruh penderita dermatitis kontak. 

Kusworo (2015) menyebutkan bahwa di Amerika 80% penyakit kulit 

akibat kerja adalah dermatitis kontak. DKI menduduki peringkat pertama 
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sebesar 80%. Di Indonesia sekitar 90% dermatosis akibat kerja (DAK) 

merupakan dermatitis kontak, baik iritan maupun alergik. Penyakit kulit akibat 

kerja yang merupakan dermatitis kontak adalah sebesar 92,5%, sekitar 5,4% 

karena infeksi kulit dan 2,1% penyakit kulit karena sebab  lain. Pada studi 

epidemiologi, Indonesia memperlihatkan bahwa 97% dari 389 kasus adalah 

dermatitis kontak, dimana 66,3% diantaranya adalah DKI dan 33,7% adalah 

DKA. 

Prevalensi penyakit kulit menurut profil kesehatan Provinsi 

Kalimantan Barat tahun 2010, sebesar 96 / 10.000 penduduk. Data  Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kubu Raya data penyakit kulit pada  tahun 2013 berada 

pada urutan ke-3 dari penyakit menular yaitu sebesar (323 kasus) yaitu 

penyakit kulit karena alergi dan penyakit kulit karena infeksi pada urutan ke-2 

(328 Kasus). Menurut Profil Puskesmas Kecamatan Sungai Kakap tahun 

2012, jumlah penderita dermatitis di Kecamatan Sungai Kakap pada tahun 

2012 berjumlah 269 penderita.  

Orton (2004) menjelaskan bahwa, bila dihubungkan dengan jenis 

pekerjaan, dermatitis kontak dapat terjadi pada hampir semua pekerjaan. 

Biasanya penyakit ini menyerang pada orang-orang yang sering berkontak 

dengan bahan-bahan yang bersifat toksik maupun alergik, misalnya ibu rumah 

tangga, petani dan pekerja yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia dan 

lain-lain. 

Pekerja di bidang pertanian melakukan bervariasi pekerjaan yang 

terpapar bahan kimia, biologi, dan bahan berbahaya lainnya. Mereka 
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memupuk, memanen ladang pertanian, membersihkan, serta memperbaiki 

segala peralatan pertanian. Para pekerja pertanian khususnya petani terpapar 

bahan-bahan kimia yang sering digunakan di bidang pertanian dan juga faktor-

faktor lingkungan seperti kelembaban, suhu, dan frekuensi mencuci tangan 

dapat mempengaruhi mudahnya terjadi dermatitis kontak iritan. Tombeng 

(2014) menyebutkan contoh bahan iritan yang dapat menyebabkan dermatitis 

kontak akibat kerja pada petani adalah sabun dan deterjen, pestisida, debu, 

kotoran, keringat, desinfektan, petroleum, pupuk buatan, dan tanaman dan 

sejenisnya. 

Faktor-faktor risiko dermatitis kontak secara garis besar terdiri atas dua 

macam, yaitu faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor eksogen tersebut 

teridiri atas jenis iritan, penetrasi iritan, suhu tubuh, faktor mekanik, 

lingkungan, dan faktor lain. Sedangkan faktor endogennya yaitu, dermatitis 

atopik, permeabilitas kulit, ras, umur, hipersensitivitas kulit (Anshar, 2016).   

Sebelumnya, sudah dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan terjadinya dermatitis kontak pada pekerja, Seperti 

penelitian Suryani, (2011), bahwa usia dan jenis kelamin merupakan salah 

satu faktor yang dapat memperparah terjadinya dermatitis. Penelitian Afriani 

(2016) menyebutkan ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian 

dermatitis kontak. 

Faktor selanjutnya yang berhubungan dermatitis kontak adalah masa 

kerja. Masa kerja adalah lamanya seorang karyawan menyumbangkan 

tenaganya pada perusahaan tertentu. Sejauh mana tenaga kerja dapat mencapai 
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hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kemampuan, kecakapan 

dan keterampilan tertentu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

baikPenelitian yang dilakukan Lestari (2007) menyebutkan bahwa, masa kerja 

mempengaruhi terjadinya dermatitis kontak.  

Faktor-faktor yang berhubungan dengan dermatitis kontak berdasarkan 

hasil penelitian yaitu penelitian oleh novia (2012) yang mendapatkan hasil 

bahwa variabel personal hygiene, berhubungan dengan dermatitis kontak. 

Personal hygiene sangat erat hubungannya dengan terjadinya kelainan atau 

penyakit pada kulit seperti dermatitis, oleh karena itu perlu diperhatikan 

beberapa aspek kebersihan seperti kebersihan kulit, kebersihan kaki, tangan, 

dan kuku, serta kebersihan rambut. Hasil penelitian Cahyawati (2010) faktor 

yang berhubungan dengan kejadian dermatitis pada nelayan adalah  personal 

hygiene. Sebagian besar para penderita dermatitis memiliki personal hygiene 

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

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

tangan dan kaki, tidak mencuci pakaian kerja, tidak mandi sebelum dan 

sepulang bekerja. Dermatitis kontak iritan biasanya terjadi akibat dari 

kelalaian kerja sehingga tidak menggunakan alat pelindung. 

Salah satu pencegahan dermatitis yang dapat dilakukan adalah dengan 

menjaga kebersihan diri (personal hygiene) dan penggunaan APD. Kebersihan 

diri merupakan usaha dari individu atau kelompok dalam menjaga kesehatan 

melalui kebersihan individu dengan cara mengendalikan kondisi lingkungan. 

Sedangkan APD adalah usaha untuk menggunakan alat selama menjalankan 
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pekerjaan sesuai dengan kriteria pekerjaan masing-masing dengan maksud dan 

tujuan untuk melindungi pekerja agar selama bekerja mendapat kenyamanan 

dan keselamatan (Depkes RI, 2006). 

Selanjutnya Nugraha dkk (2008) mengungkapkan bahwa kebiasaan 

memakai alat pelindung diri (APD) diperlukan untuk melindungi pekerja dari 

kontak dengan bahan kimia. Pekerja yang selalu menggunakan sarung tangan 

dengan tepat akan menurunkan terjadinya dermatitis kontak akibat kerja baik 

jumlah maupun lama perjalanan dermatitis kontak. Menurut Utomo (2007) 

melaporkan bahwa pekerja dengan penggunaan APD yang baik sebanyak 10 

orang (41,7%) dari 24 pekerja terkena dermatitis kontak. Sedangkan dengan 

penggunaan APD yang kurang baik, pekerja yang terkena dermatitis sebanyak 

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

Kemudian penelitian yang dilakukan Kusworo (2015) menyebutkan, 

terdapat hubungan antara lama kontak dengan kejadian dermatitis kontak 

akibat kerja. Selain itu juga arah penyemprotan juga dapat mempengaruhi 

terjadinya dermatitis kontak. Sedangkan riwayat alergi tidak berhubungan 

dengan kajadian dermatitis kontak (Lestari, 2010). 

Penyakit dermatitis kontak juga terjadi pada petani padi. Petani padi 

merupakan pekerja yang rentan terhadap penyakit dermatitis karena sebagian 

besar bekerja sebagai penyemprot di ladang, yang terkontaminasi dengan 

bahan kimia seperti festisida. Adapun pekerjaan yang dilakukan dalam sehari-

hari meliputi hal-hal seperti berikut yaitu; menuangkan bahan (kimia) festisida 



 6 

pada tempat semprot (suprayen atau solo) dan melakukan penyemprotan, 

dimana semua pekerjaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. 

Petani padi saat ini, tidak terlepas dari penggunaan pestisida dalam 

sistem pertanian menjadi dilema yang sangat menarik untuk dikaji. Oleh 

karena pestisida memberikan manfaat pada petani namun di sisi lain pestisida 

memberikan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun 

terhadap kesehatan lingkungan. Dampak penggunaan pestisida pada aktivitas 

pertanian di Desa Tanjung Saleh juga diindikasikan dengan tingginya angka 

kejadian dermatitis kontak di wilayah tersebut. 

Desa Tanjung Saleh merupakan desa dengan mayoritas penduduknya 

bekerja sebagai petani padi, dalam melakukan proses penanaman padi 

dilaksanakan satu tahun sekali dengan lama penanaman sampai panin kurang 

lebih dilakukan selama 7 bulan, dalam prosesnya petani dalam membuka 

lahan tidak lagi dilakukan dengan membakar lahan akan tetapi melalui proses 

kimia atau penyemproten menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida 

dianggap mempermudah pekerjaan, namun akibat dari penggunaan pestisida 

dan kurang pahamnya petani tentang standar penggunaan alat penyemprotan 

membuat petani mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal dan kulit terasa 

panas.   

Hasil observasi dan wawancara dengan 30 orang petani Kabupaten 

Kubu Raya pada tanggal 29 Oktober tahun 2017, diperoleh bahwa setelah 

melakukan pekerjaannya, terdapat 17 orang (56,66%) buruh mengalami 

keluhan gatal dan  perih pada kulit bagian kaki dan kulit bagian tangan, 6 
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orang (20%) buruh mengalami perih dan rasa panas pada kulit tangan, pundak 

dan kaki, dan 7 orang (23,3%) buruh mengalami bintik-bintik pada lengan 

tangan serta pundak bagian belakang, sedangkan sisanya 7 orang (23,3%) 

tidak mengalami gatal, perih dan panas pada tubuh.  

Menurut petani padi faktor yang paling utama mempengaruhi 

terjadinya dermatitis karena kontak dengan bahan kimia seperti pestisida 

untuk mematikan rumput atau membasmi hama padi,  lama kontak, dan 

frekuensi kontak. Selain itu, petani mengalami dermatitis kontak iritan 

kumulatif dengan gejala-gejala seperti kulit terasa panas, gatal, dan perih. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengambil judul 

“hubungan dermatitis kontak iritan dengan personal hygiene, lama 

penyemprotan dan penggunaan apd pada petani padi (Dusun Parit Pangeran) 

di Desa Tanjung Saleh  Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “hubungan dermatitis 

kontak iritan dengan personal hygiene, lama penyemprotan dan penggunaan 

apd pada petani padi (Dusun Parit Pangeran) di  Desa Tanjung Saleh  

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?”.  

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

hubungan dermatitis kontak iritan dengan personal hygiene, lama 



 8 

penyemprotan dan penggunaan apd pada petani padi (Dusun Parit 

Pangeran) di Desa Tanjung Saleh  Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten 

Kubu Raya. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah 

1. Mengetahui umur, jenis kelamin,  pengetahuan,  lama kerja, masa 

kerja, personal hygiene, penggunaan APD,  lama penyemprotan,  

dan  dermatitis kontak iritan pada petani padi (Dusun Parit 

Pangeran) di desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap 

Kabupaten Kubu Raya 

2. Menganalisis hubungan antara personal higiene dengan kejadian 

penyakit dermatitis kontak iritan pada petani padi (Dusun Parit 

Pangeran) di desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap 

Kabupaten Kubu Raya 

3. Menganalisis hubungan lama penyemprotan dengan kejadian 

penyakit dermatitis kontak iritan pada petani padi (Dusun Parit 

Pangeran) di desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap 

Kabupaten Kubu Raya. 

4. Menganalisis hubungan antara penggunaan APD dengan kejadian 

penyakit dermatitis kontak iritan pada petani padi (Dusun Parit 

Pangeran) di desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap 

Kabupaten Kubu Raya 
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I.4 Manfaat Penelitian  

I.4.1 Bagi Instansi Terkait 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

wacana dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

kesehatan dan keselamatan para pekerja khususnya pada pekerja petani 

padi (Dusun Parit Pangeran) di Desa Tanjung Saleh Kabupaten Kubu 

Raya, agar kejadian penyakit akibat kerja dapat dicegah dan dihindari. 

I.4.2 Bagi Masyarakat  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

masyarakat khususnya mengenai penyakit dermatitis kontak pada 

pekerja petani padi di Desa Tanjung Saleh  Kabupaten Kubu Raya. 

I.4.3 Bagi Petani Padi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

bahan referensi bagi pekerja mengenai penyakit akibat kerja khususnya 

penyakit dermatitis kontak pada pekerja petani padi di Desa Tanjung 

Saleh  Kabupaten Kubu Raya. 

I.4.4 Bagi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Sebagai bahan tambahan literatur kepustakaan yang dapat 

menjadi suatu bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak seperti penyakit 

dermatitis kontak  pada pekerja petani padi di Desa Tanjung Saleh  

Kabupaten Kubu Raya. 
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I.4.5 Bagi Peneliti 

Sebagai media nyata untuk menerapkan berbagai ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk 

mendapatkan pengalaman secara langsung dalam melakukan penelitian, 

khusunya penelitian penyakit seperti penyakit dermatitis kontak. 

 

 

I.5 Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Orisinalitas Peneliti 

 

No 
Nama 

Penulis 
Judul/ Tahun Metodologi 

Variabel 

yang diteliti 

Variabel yang 

berhubungan 

1 Tombeng Dermatitis Kontak 

Akibat Kerja Pada 

Petani/2014 

Studi 

Deskriptif 

Dermatitis 

kontak 

Dermatitis kontak 

akibat kerja dapat 

diobati dengan 

standar baku 

pengobatan 

dermatitis, termasuk 

penghindaran dari 

alergen dan iritan. 

Pencegahan DKAK 

pada petani, yaitu 

eliminasi paparan 

alergen dan iritan; 

proteksi; identifikasi 

pekerja yang 

beresiko tinggi; 

serta lainnya. 

2. Witasari, 

Dinar 

Dermatitis Kontak 

Akibat Kerja: 

Penelitian 

Retrospektif/2014 

Studi 

retrospektif 

Dermatitis 

kontak 

Sebanyak 46% 

pasien tidak 

melakukan 

kunjungan ulang ke 

Unit Rawat Jalan 

(URJ) Kulit dan 

Kelamin. 

4. Pramantara, 

I Made 

Stepanus 

Biondi  

Dermatitis Kontak 

Akibat Kerja Pada 

Pekerja 

Garmen/2014 

Studi 

retrospektif 

Dermatitis 

kontak 

Cara terbaik 

mengatasi 

dermatitis kontak 

akibat kerja adalah 

pencegahan dengan 

menghindari kontak 

terhadap bahan 

penyebab. Prognosis 

jangka panjang 

dermatitis kontak 
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akibat kerja sangat 

buruk, meskipun 

usaha pengobatan 

yang terbaik dan 

mengganti jenis 

pekerjaan telah 

dilakukan. 

5. Ningtiyas, 

Ardhinka 

Fitri  

Sarung Tangan 

Latex Sebagai 

Upaya Pencegahan 

Dermatitis 

Kontak/2013 

Eksperimen 

semu 

- Sarung 

tangan 

latex 

(Variabel 

Bebas) 

- Dermatitis 

kontak 

(Variabel 

Terikat) 

Terdapat perbedaan 

yang bermakna 

antara hasil pre-test 

dan post-test. 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

sarung tangan latex 

dapat digunakan 

sebagai upaya 

pencegahan 

dermatitis kontak 

pada pekerja bagian 

pengupasan Karika 

Dieng di CV. Yuasa 

Food Wonosobo. 

 

Orisinalitas atau keaslian peneliti bisa di lihat dari: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas yang peneliti gunakan adalah dermatitis kontak 

iritan, berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan Witasari (2014) 

yang hanya mencari umur, jenis kelamin, dan penyebab terpapar penyakit 

kulit akibat kerja, penelitian Pramantara (2014) juga berbeda karena hanya 

meneliti penyebab dermatitis kontak, riwayat penyakit yang lengkap dan 

pemeriksaan fisik, selanjutnya penelitian Ningtiyas (2013) hanya 

menggunakan satu variabel bebas berupa APD (sarung tangan latek) 

sebagai variabel bebas. Dengan demikian tidak ada persamaan variabel 

bebas yang digunakan. 

2. Variabel Terikat 
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Variabel terikat dalam penelitian ini mempunyai persamaan yaitu 

meneliti personal higiene, lama penyemprotan dan penggunaan APD. 

3. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional, 

sedangkan penelitian yang pernah dilakukan menggunakan metode Studi 

retrospektif dan eksperimen semu, sehingga penelitian ini berbeda secara 

metodologis. 

4. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan subjek petani padi, 

sedangkan penelitian yang lain menggunakan subjek buruh pabrik. 

Sehingga dari populasi yang digunakan berbeda. 

5. Tempat 

Tempat penelitian ini dilakukan di desa, sedangkan penelitian yang 

lain dilaksanakan di pabrik, sehingga dari segi tempat berbeda. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

 

V.1. Hasil  

V.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sebelum bernama Tanjung Saleh, pada tahun 1890-1908 

dibawah kepemimpinan Kepala Kampong pertama yang bernama 

Sy. Usman Tanjung Saleh bernama Tanjung Salai, dan konon 

pemberian nama Desa Tanjung Saleh yang melekat disebut sampai 

sekarang dikarenakan masuknya Pangeran Saleh dan Pangeran Arya, 

Tanjung Salai diubah menjadi “ Desa Tanjung Saleh “ . dari 

perjalanan panjang sejarah Desa ini penduduk yang mendiami Desa 

ini mayoritas orang-orang bugis perantauan ditambah dengan 

beberapa etnis lainya, seperti Melayu, Madura, China. Desa Tanjung 

Saleh merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sungai 

Kakap yang memiliki sumber daya alam yang sangat menjanjikan. 

Luas wilayah Desa Tanjung Saleh 17.800 km2, dengan jumlah 

penduduk 6.344 jiwa dengan pembagian 3.676 jiwa merupakan laki-

laki dan 2.668 jiwa merupakan perempuan. 

Batas-batas Wilayah sebagai berikut : 

1. Utara berbatasan  dengan Desa Sungai Kakap 

2. Selatan berbatasan  dengan Desa Sepok Laut 

3. Timur berbatasan  dengan Desa Punggur Kapuas 
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4. Barat berbatasan  dengan Laut China Selatan 

Desa Tanjung Saleh memiliki struktur tanah Dataran Rendah, 

berpengairan Manual, Pasang Surut dan Tadah hujan. Sebagian besar 

penduduknya merupakan Suku Madura, Suku Bugis,  Suku Melayu, 

Suku Jawa, Suku Dayak dan Sebaigian Kecil keturunan Cina  

Pemeluk Agama yang terbesar adalah Pemeluk Agama Islam dan 

Sisanya Agama konghocu. 

Pola kehidupan masyarakat sudah mengarah pada jaman 

modern namun tak lepas dari Adat Istiadat yang turun temurun dari 

nenek moyang. Adat istiadat ini masih dipertahankan hingga kini 

walaupun banyak pengaruh terutama dari mudahnya informasi yang 

didapat dari Televisi maupun pergaulan masyarakat sehari-hari 

ditambah lagi dengan letak Desa Tanjung Saleh yang mudah 

dijangkau karena dilalui jalur lintas antar negara. Kondisi tempat 

tinggal/perumahan penduduk pada umumnya kurang mampu, 

sisanya katagori mampu dan layak huni. 

Sebagian besar perekonomian Desa bertumpu pada sektor 

Pertanian dan pada umumnya berpenghasilan sedang yaitu diatas 

rata-rata pendapatan perkapita nasional. Mata pencaharian yang 

sebahagian besar dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan 

yang berpola sederhana/tradisional. 

 Desa Tanjung Saleh merupakan desa yang berada di seberang 

pasar Sungai Kakap, untuk menuju Desa Tanjung Saleh menempuh 
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waktu 45 menit menggunakan motor air kelotok untuk sampai ke 

pulau yang terpisah dari Sui Kakap. Mayoritas warga di Pulau 

Tanjung Saleh mata pencahariannya bekerja sebagai nelayan, petani 

padi, dan berkebun kelapa. 

Akses untuk mendapatkan layanan kesehatan cukup jauh dari 

lokasi ini, meskipun ada petugas dari Pustu dan Polindes yang 

bertugas di Pulau Tanjung Saleh, untuk  mendapatkannya memang 

tidak mudah, sebab medan menuju lokasi ini letak geografisnya 

terpisahkan oleh air. 

Desa Desa Tanjung Saleh hanya bisa dijangkau dengan 

angkutan laut/sungai dari pusat kecamatan, juga memiliki 

keterbatasan sumber listrik yang hanya ada pada malam hari 

sehingga aktivitas pembelajaran di sekolah desa tersebut tidak dapat 

memanfaatkan sumber listrik sebagai prasarana pembelajaran. 

Program layanan kesehatan berupa puskesmas keliling dan 

merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di puskesmas Sungai 

Kakap. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan 

jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja 

puskesmas yang belum terjangkau terutama daerah yang sulit 

dijangkau (terpencil). 

Untuk menunjang kegiatan Pusling ini, menurunkan tim yang 

terdiri dari dokter, perawat, perawat gigi, bidan, petugas gizi, 

kesehatan lingkungan serta petugas promosi kesehatan dibantu pula 
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oleh petugas Pustu dan Polindes desa Tanjung Saleh. Kegiatan ini 

difokuskan pada penyuluhan konseling kesehatan, pemeriksaan dan 

pengobatan, antenatal care (pemeriksaan kehamilan), perawatan gigi. 

Melaui pusling, masyarakat yang belum terjangkau oleh 

pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan baik dan mendapatkan 

informasi kesehatan sebagaimana mestinya. Kegiatan Pusling ini 

juga tidak membebankan biaya pada masyarakat yang ingin berobat 

atau sekedar memeriksakan kesehatannya. 

V.1.2. Gambaran Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini dimulai dengan melakukan observasi di Kecamatan 

Sungai KakapDesa Tanjung Saleh mengenai kejadian dermatitis 

kontak iritan pada pekerja petani padi, kemudian dilanjutkan dengan 

penyusunan proposal penelitian serta mengurus surat izin penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data primer dilakukan selama 1 bulan 

b. Melakukan pemeriksaan ulang hasil penelitian yang dilakukan. 

3. Pengolahan dan analisis data menggunakan program 

komputerasi dan menggunakan SPSS 16 yaitu meliputi editing, 

coding, entry, tabulating dan penyajian data.  

4. Tahap Penyusunan Skripsi 

Setelah tahap pelaksanaan selesai dilakukan, maka selanjutnya 

dilakukan penyajian hasil analisis data, melakukan pembahasan hasil 
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penelitian, menarik kesimpulan serta memberikan saran atau 

rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil 

penelitian tersebut. 

5. Proses Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Saleh dimulai 01-27 

April 2018 didapatkan kasus sebanyak 87 orang. Setelah peneliti 

mendapatkan data responden, selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara dengan menunggu petani pulang kerumah masiing-

masinga.  

Proses pengumpulan data dari responden dimulai dengan 

memberikan penjelasan kepada calon responden tentang maksud dan 

tujuan dari penelitian dilakukan. Setelah calon responden menyetujui 

untuk menjadi responden, selanjutnya peneliti melalukan wawancara 

kepada responden untuk mendapatkan informasi tentang nama 

lengkap, umur, jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan, 

pekerjaan responden dan ras/suku responden.  

Selanjutnya dilakukan wawancara tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi dermatitis kontak iritan. Peneliti dibantu oleh satu 

orang enuemarator yang merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan 

Masyarakat dalam membantu berjalannnya penelitian ini. 

Enuemarator bertugas memberikan kuesioner dan diikuti wawancara 

kepada masyarakat. 
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Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat berkaitan 

dengan pestisida atau bahan kimia yang digunakan untuk 

menyemprot rumput adalah Solut-ioN dan Gramoxone. Solut-ioN 

merupakan racun rumput yang murah dan dapat dicampur dengan 

jenis lain seperti Gramoxone. Menurut petani Gramoxone digunakan 

karena cocok dengan rumput yang ada di Desa Tanjung Saleh yang 

termasuk jenis rumput enceng gondok dan kiambang selain itu 

Gramoxone tidak dapat membuat padi kering atau mati.  

Weed Solution (Solut-ioN) juga sebagai penguat herbisida, 

karena mengandung bahan aktif yang alami mampu bersenyawa 

dengan bahan aktif herbisida lainya dan meningkatkan kekuatan 

bahan aktif herbisida tersebut 30% s/d-50 %, Solut-ioN bahan 

aktifnya aman bagi manusia serta ramah lingkungan (tidak merusak 

lingkungan).  

Petani mencampur Solut-ioN dengan gramoxone dengan cara 

500 mili liter herbisida (racun rumput) merek gramoxone, maka 

harus mencampurnya dengan solution juga 500 mili liter, maka 

memiliki bahan aktif Herbisida 1 liter yang sempurna dengan 

kelebihan pada perekat racun tersebut dan menaikan 30 s/d 50% 

penyerangan pada tanaman dari kekuatan asli herbisida (racun 

rumput) yang anda gunakan. Namun ada juga yang tidak mengikuti 

anjuran dengan perbandingan 60% Solut-ioN dan 50 gramoxone. 

Umumnya untuk 1 tangki menggunakan sebanyak 2 tutup 
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gramoxone, namun ada petani yang melebihkan dan dicampur 

dengan deterjen artinya tidak sesuai dengan takaran yang dianjurkan. 

V.1.3. Karakteristik Responden 

Analisis univariat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Umur 

Tabel V. 1 

Distribusi Frekuensi Umur Responden di Desa Tanjung Saleh  

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

No.  Katagori Umur N % 

1. 17-25 Tahun 8 9,2 

2. 26-35 Tahun 22 25,3 

3. 36-45 Tahun 53 60,9 

4. 46-55 Tahun 4 4,6 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.1 dari 48 responden diperoleh 

sebagian besar berumur  36-45 tahun (60,9%).  

2. Jenis Kelamin 

Tabel V.2 

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden di Desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Jenis kelamin N % 

1. Perempuan  33 16,1 

2. Laki-laki 54 62,1 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.2  dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar  berjenis kelamin laki-laki (62,1%). 
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3. Pekerjaan 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Responden di Desa 

Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Pekerjaan N % 

1. Petani padi 87 100 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.3  dari 87 responden diperoleh seluruh 

responden bekerja menjadi petani pemilik (100%). 

4. Tingkat Pendidikan 

Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden di Desa 

Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Tingkat Pendidikan N % 

1. Tidak Sekolah 9 10,3 

2. SD 55 63,2 

3. SMP 19 21,8 

4. SMA 4 4,6 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.4  dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar  tamatan SD (63,2%). 

5. Lama Kerja Per Hari 

Berdasarkan nilai statistik deskriptif terlihat bahwa lama 

kerja terendah 5 jam dan lama kerja tertinggi 9 jam. Hasil 

estimasi interval menunjukkan rata-rata lama kerja petani padi 

di Desa Tanjung Saleh Kec. Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya 

adalah 8,11 jam untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel V.5 

Distribusi Berdasarkan Rata-rata Lama Kerja Responden di 

Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten  

Kubu Raya 

 
Variabel Minimun Maksimum Rata-Rata Standar 

Deviasi 

Lama 

Kerja 

5 9 8,11 0,769 

Sumber : Data Primer, 2018 

Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Lama Kerja Responden di Desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Lama Kerja N % 

1. 3 Jam  3 3,4 

2. 4 Jam 43 49,4 

3. 6 Jam 15 17,2 

4. 7 Jam 21 24,1 

5. 8 Jam 5 5,7 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.6 dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar  bekerja 4 jam / hari selain bekerja penyemprotan 

(49,4%). 

6. Masa Kerja 

Berdasarkan nilai statistik deskriptif terlihat bahwa masa 

kerja terendah 1 Tahun dan masa kerja tertinggi 30 Tahun. Hasil 

estimasi interval menunjukkan rata-rata masa kerja petani padi 

di Desa Tanjung Saleh Kec. Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya 

adalah 9,52 tahun untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel V.7 

Distribusi Berdasarkan Rata-rata Masa Kerja Responden di Desa 

Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten  

Kubu Raya 

 
Variabel Minimun Maksimum Rata-Rata Standar 

Deviasi 

Masa 

Kerja 

1 30 9,52 7,478 

Sumber : Data Primer, 2018 

 Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi Masa Kerja Responden di Desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Masa Kerja N % 

1. < 3 Tahun 1 1,1 

2. 3-5 Tahun 51 58,6 

3. > 5 Tahun 35 40,2 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.8 dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar sudah bekerja menjadi petani antara 3-5 Tahun 

(58,6%). 

7. Arah Penyemprotan 

 Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Arah Penyemprotan Responden  

di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap  

Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Arah Penyemprotan N % 

1. Mengikuti arah angin 87 100 

2. Tidak mengikuti arah 

angin 

0 0 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.9  dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar mengikuti arah angin dalam menyemprot 

(100%). 



 

 

83 

8. Takaran Bahan Kimia 

 Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Takaran Bahan Kimia Responden  

di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap  

Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Takaran Bahan Kimia N % 

1. Sesuai Standar 50 57,5 

2. Tidak Sesuai Standar 37 42,5 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.10 dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar menggunakan bahan kimia sesuai dengan standar 

yang dianjurkan (57,5%). 

9. Riwayat Alergi 

 Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Riwayat Alergi Responden  

di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap  

Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Riwayat Alergi N % 

1. Ada Riwayat 22 25,3 

2. Tidak Ada Riwayat 65 74,5 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.11 dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar menggunakan tidak ada riwayat alergi 

sebelumnya (74,5%). 
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10. Pengetahuan 

Tabel V.12 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Dermatitis Kontak Iritan 

Responden di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap  

Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Pengetahuan N % 

1. Mengetahui / Baik 45 51,7 

2. Tidak Mengetahui / Tidak Baik 42 48,3 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.12 dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar mengetahui dermatitis kontak (51,7%). 

V.1.4. Analisis Univariat 

1. Personal Hygiene 

Tabel V.13 

Distribusi Frekuensi Personal Hygiene Responden  

di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap  

Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Personal Hygiene N % 

1. Memenuhi Syarat 39 44,8 

2. Tidak Memenuhi Syarat 48 55,2 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.13 dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar tidak memenuhi syarat  Personal Hygiene 

(55,2%). 
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2. Lama Penyemprotan 

 Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Lama Penyemprotan Responden  

di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap  

Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Lama Penyemprotan N % 

1. < 3 Jam 42 48,3 

2. ≥ 3 Jam 45 51,7 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.14 dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar  bekerja menyemprot antara ≥ 3 jam (51,7%). 

3. Alat Pelindung Diri (APD) 

Tabel V.15 

Distribusi Frekuensi Alat Pelindung Diri (APD) Responden  

di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap  

Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  APD N % 

1. Lengkap 29 33,3 

2. Tidak Lengkap 58 66,7 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.15 dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar tidak lengkap menggunakan APD (66,7%). 
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4. Dermatitis Kontak Iritan 

Tabel V.16 

Distribusi Frekuensi Dermatitis Kontak Iritan Responden  

di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap  

Kabupaten Kubu Raya 

 

No.  Dermatitis Kontak Iritan N % 

1. Ada Dermatitis Kontak 

Iritan 

65 74,7 

2. Tidak Ada Dermatitis 

Kontak Iritan 

22 25,3 

Total  87 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.16 dari 87 responden diperoleh 

sebagian besar mengalami dermatitis kondak iritan (74,7%). 

 

V.1.5. Analisa Bivariat 

V.4.1. Hubungan antara personal higiene dengan kejadian penyakit 

dermatitis kontak iritan pada petani padi di desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 

Tabel V.17 

Hubungan antara Personal hygiene Kejadian Penyakit Dermatitis 

Kontak Iritan pada Pekerja Petani Padi di Desa Tanjung Saleh  

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 

Personal hygiene 

Dermatitis Kontak 

Iritan Total 

PR 

(CI 

95%) 

P 

Value 
Ya  Tidak 

N % N % N % 

1,702 

(1,258-

2,304) 
0,000 

Tidak Memenuhi 

Syarat  
44 91,7 4 8,3 48 55,2 

Ya Memenuhi 

Syarat 
21 53,8 18 46,2 39 44,8 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan tabel V.17 proporsi responden yang tidak 

menjaga personal hygiene mengalami kejadian penyakit dermatitis 
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kontak iritan sebesar 91,7% lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang menjaga  personal hygiene sebesar 8,3%.  

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p value 0,000 (< 0,05)  

sehingga Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara personal hygiene dengan kejadian penyakit dermatitis 

kontak iritan pada pekerja petani padi di Desa Tanjung Saleh 

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Hasil analisis 

diperoleh nilai PR = 1,702 dan nilai 95% CI= 1,258-2,304, maka 

personal hygiene merupakan faktor resiko. Ini berarti bahwa 

personal hygiene memiliki risiko 1,702 kali dengan kejadian 

dermatitis kontak iritan pada petani padi. 

V.4.2.  Hubungan antara penggunaan APD dengan kejadian penyakit 

dermatitis kontak iritan pada pekerja petani padi di Desa 

Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu 

Raya 

 

Tabel V.18 

Hubungan antara APD (Alat Pelindung Diri) Kejadian Penyakit 

Dermatitis Kontak Iritan Pada Pekerja Petani Padi di Desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 

APD 

Dermatitis Kontak 

Iritan Total 
PR 

(CI 95%) 

P 

Value 
Ya  Tidak 

N % N % N % 
0,704 

(0,570-

0,869) 
0,011 

Tidak 

Lengkap 
38 65,5 20 34,5 58 66,7 

Lengkap 27 93,1 2 6,9 29 33,3 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan tabel V.18 proporsi responden yang tidak 

menggunakan APD lengkap mengalami kejadian penyakit 

dermatitis kontak iritan sebesar 65,5% lebih besar dibandingkan 
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dengan responden yang lengkap menggunakan APD sebesar 

34,5%.  

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p value 0,011 (< 0,05)  

sehingga Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara APD dengan kejadian penyakit dermatitis kontak iritan pada 

pekerja petani padi di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai 

Kakap Kabupaten Kubu Raya. Hasil analisis diperoleh nilai PR = 

0,704 dan nilai 95% CI= 0,570-0,869, maka APD merupakan 

faktor protektif. Ini berarti bahwa APD lengkap mampu melindungi 

0,704 kali kejadian dermatitis kontak iritan pada petani padi.  

V.4.3. Hubungan antara Lama Penyemprotan dengan kejadian 

penyakit dermatitis kontak iritan pada pekerja petani padi di 

Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten 

Kubu Raya 

 

Tabel V.19 

Hubungan antara Lama Penyemprotan Kejadian Penyakit 

Dermatitis Kontak Iritan Pada Pekerja Petani Padi di Desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya 

 

Lama 

Penyemprotan 

Dermatitis Kontak 

Iritan Total 

PR 

(CI 

95%) 

P 

Value 
Ya  Tidak 

N % N % N % 1,828 

(1,335-

2,504) 
0,000 ≥ 2 jam 45 93,8 3 6,2 48 55,2 

< 2 jam 20 51,3 19 48,7 39 44,8 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

 Berdasarkan tabel V.19 proporsi responden yang lama 

penyemprotan ≥ 2 jam  mengalami kejadian penyakit dermatitis 

kontak iritan sebesar 93,8% lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang lama penyemprotan < 2 jam lebih kecil sebesar 

6,2%.  
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Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p value 0,005 (< 0,05)  

sehingga Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara APD dengan kejadian penyakit dermatitis kontak iritan pada 

pekerja petani padi di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai 

Kakap Kabupaten Kubu Raya. Hasil analisis diperoleh nilai PR = 

1,828 dan nilai 95% CI= 1,335-2,504, maka APD merupakan 

faktor resiko. Ini berarti bahwa APD memiliki risiko 1,828  kali 

dengan kejadian dermatitis kontak iritan pada petani padi.  

 

 

V.2. Pembahasan 

V.2.1 Hubungan antara personal higiene dengan kejadian penyakit 

dermatitis kontak iritan pada pekerja petani padi di Desa 

Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu 

Raya 

 

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p value 0,000 (> 0,05)  

sehingga Ha diterima, maka dapat dsimpulkan bahwa  ada hubungan  

anatar Personal hygiene dengan kejadian penyakit dermatitis kontak 

iritan pada pekerja petani padi di Desa Tanjung Saleh Kecamatan 

Sungai KakapKabupaten Kubu Raya. Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa proporsi responden yang mengalami 

kejadian penyakit dermatitis kontak iritan karena personal hygiene 

tidak  memenuhi syarat 91,7%, lebih besar dibandingkan dengan 

personal hygiene yang memenuhi syarat 8,3%. 

Hal ini disebabkan karena sebagian besar pekerja petani padi 

pada saat melakukan pekerjaan sebagai penyemprot memiliki 



 

 

90 

personal hygiene yang tidak memenuhi syarat sehingga  mengalami 

kejadian  penyakit dermatitis kontak iritan, sesuai dengan kebersihan 

diri menurut Menurut Adam (1978) dalam Widyasari (2010), 

maksud dan tujuan kebersihan diri adalah : Agar dapat memelihara 

kesehatan diri sendiri, Memperbaiki dan mempertinggi nilai 

kesehatan dan Mencegah timbulnya penyakit. Pekerja yang  kurang 

bersih misalnya tidak membersihkan diri setelah selesai bekerja 

menjadi penyebab terjadinya dermatitis kontak iritan. Jika seseorang 

sakit, biasanya masalah kebersihan kurang diperhatikan. Hal ini 

terjadi karena kita menganggap masalah kebersihan adalah masalah 

sepele, padahal jika hal tersebut dibiarkan terus dapat mempengaruhi 

kesehatan secara umum. Kebersihan diri meliputi kebersihan kulit, 

kebersihan rambut, pemeliharan rambut, pemeliharaan tangan dan 

kaki. 

Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara 

kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan 

psikis (Mustikawati, 2013). Dengan demikian, personal hygiene 

adalah menjaga kebersihan diri. Kebersihan pribadi merupakan salah 

satu usaha pencegahan terhadap penyakit kulit. Salah satu tindakan 

personal hygiene untuk mencegah penyakit dermatitis kontak 

(Syafriani, 2016). 

Kebersihan kulit pada penelitian merupakan kebiasaan petani 

menjaga kebersihan kulitnya sebelum dan setelah bekerja yang 
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meliputi mencuci tangan dan kaki dengan air mengalir, mencuci 

tangan dan kaki dengan sabun, membersihkan sela-sela jari tangan 

dan kaki, mencuci pakaian kerja, mandi minimal 2 kali dalam sehari, 

kebersihan rambut, pemeliharaan tangan dan kaki.  

Kulit memegang peranan penting dalam meminimalkan 

setiap gangguan dan ancaman yang akan masuk melewati kulit. 

Untuk itu diperlukan perawatan terhadap kesehatan dan kebersihan 

kulit (Susanty, 2015). Tujuan dari personal hygiene adalah 

meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, 

pencegahan penyakit, meningkatkan kepercayaan diri dan 

menciptakan keindahan (Dewi, 2013). 

Personal hygiene merupakan salah satu faktor penyebab 

dermatitis, hal ini dapat terlihat dalam penelitian sebelumnya, yaitu: 

Sholehah (2017) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

personal hygiene dengan penyakit dermatitis kontak iritan. Penelitian 

Dewi (2017) menyebutkan ada hubungan yang signifikan antara 

personal hygiene dengan kejadian penyakit dermatitis kontak. 

Mengingat adanya hubungan anatara personal hygiene 

dengan kejadian penyakit dermatitis kontak iritan maka perlu 

diperhatikan kebersihan diri pada saat sehabis melakukan pekerjaan 

sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit dermatitis kontak 

iritan pada pekerja petani padi. Kebersihan diri seseirang sangat 

penting bagi pekerja karena dapat mencegah penyebaran bakteri, 
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atau kuman penyakit dan dapat mengurangi paparan bahan kmia 

setelah melakukan pekerjaan yang menggunakan bahan kimia. 

Kebersihan perorangan setelah melakukan pekerjaan dengan paparan 

bahan kimia dapat membuat waktu paparan menjadi lebih berkurang. 

Mencuci tangan sebaiknya menggunakan sabun khusus untuk 

mencuci tangan, berikut adalah langkah-langkah mencuci tangan 

dengan benar. Pertama adalah menggosok telapak tangan dengan 

telalapak tangan, langkah kedua adalah menggosok punggung dan 

sela-sela jari tangan kiri dengan kanan dan lakukan sebaliknya, 

langkah ketiga adalah menggosok kedua telapak tangan dengan sela-

sela jari. Langkah keempat adalah jari-jari sisi dalam dan kedua 

tangan saling mengunci. Langkah kelima adalah gosok ibu jari kiri 

berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya, 

langkah keenam adalah jari kiri menguncup, gosok memutar, ke 

kanan dan ke kiri pada telapak tangan dan sebaliknya, langkah 

ketujuh pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan gerakkan 

memutar dan sebaliknya, ketujuh langkah tersebut dilakukan selama 

40-60 detik. 

V.2.2 Hubungan antara lama penyemprotan dengan kejadian 

penyakit dermatitis kontak iritan pada pekerja petani padi di 

Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu 

Raya 

 

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p value 0,000 (< 0,05) 

sehingga Ha diterima, maka dapat dsimpulkan bahwa ada hubungan 

antara lama penyemprotan dengan kejadian penyakit dermatitis 
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kontak iritan pada pekerja petani padi di Desa Tanjung Saleh 

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proporsi responden yang  

mengalami kejadian dermatitis kontak iritan lama penyemprotan  ≥ 2 

jam sebesar 93,8% dan  lama penyemprotan < 2 jam  sebesar 6,2%. 

Hal ini disebabkan karena sebagian besar pekerja petani padi 

pada saat melakukan pekerjaan sebagai penyemprot dengan waktu 

yang lama (≥ 2 jam/hari), sesuai dengan penelitian lama 

menyemprotan (lama kontak) menurut (Nuraga, dkk, 2008) dapat 

menyebabkan terjadinya penyakit dermatitis kontak iritan. Dari data 

yang diperoleh menunjukkan bahwa pekerja dengan lama paparan 

normal (8 jam/ hari ) adalah sebanyak 73.2% ( 30 Resp), sedangkan 

pekerja dengan lama paparan kurang dari 8 jam/ hari sebanyak 2,4% 

(1 resp) Sebagian besar pekerja bekerja sesuai dengan jam kerja per 

harinya yaitu 8 jam dengan istirahat 1 jam. Lama kontak dengan 

bahan kimia yang terjadi akan meningkatkan terjadinya dermatitis 

kontak iritan akibat kerja.  

Semakin lama kontak dengan bahan kimia, maka peradangan 

atau iritasi kulit dapat terjadi sehingga menimbulkan kelainan kulit. 

Pengendalian resiko, yaitu dengan cara membatasi jumlah kontak 

dengan bahan kimia. Misalnya seperti upaya pengendalian lama 

kontak dengan bahan kimia dengan menggunakan terminologi yang 

bervariasi seperti Occupational Exposure Limits (OELs) atau 
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threshold limit values (TLVs) yang dapat di terapkan bagi pekerja 

yang melakukan lama kontak dengan bahan kimia selama rata-rata 8 

jam/ hari (lestari dkk, 2008).  

Mengingat adanya hubungan anatara lama menyemprot 

dengan kejadian penyakit dermatitis kontak iritan maka perlu 

diperhatikan lama waktu menyemprot sehingga dapat mengurangi 

terjadinya penyakit dermatitis kontak iritan pada pekerja petani padi. 

Caranya mengatur waktu dalam menyemprot contohnya 2 jam 

menyemprot jam berikutnya mengerjakan pekerjaan lainnya.  

V.2.3 Hubungan antara penggunaan APD dengan kejadian penyakit 

dermatitis kontak iritan pada pekerja petani padi di Desa 

Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu 

Raya 

 

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p value 0,011 (< 0,05) 

sehingga Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara penggunaan APD (alat pelindung diri) dengan  kejadian 

penyakit dermatitis kontak iritan pada pekerja petani padi di Desa 

Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proporsi 

responden yang mengalami kejadian penyakit dermatitis kontak 

iritan penggunaan APD (alat pelindung diri) tidak lengkap  sebesar 

65,5%  dan  APD nya lengkap sebesar  34,5%.  

Hal ini disebabkan karena sebagian besar pekerja petani padi 

pada saat melakukan penyemprotan tidak menggunakan APD 

dengan lengkap bahkan tidak menggunakan APD sama sekali, sesuai 
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dengan penelitian menurut Nuraga, (2008) hubungan antara 

kebiasaan memakai APD dengan dermatitis kontak iritan responden 

yang selalu menggunakan APD, sebanyak 11 orang tidak mengalami 

dermatitis kontak iritan (78,6%) dan 12 responden (22,2%) 

mengalami dermatitis kontak iritan. Uji korelasi spearman’s rho 

menunjukkan korelasi positif (r=0,395; p=0,002) antara kebiasaan 

menggunakan APD dengan kasus dermatitis kontak iritan dimana 

semakin sering menggunakan APD semakin jarang terjadi dermatitis 

kontak iritan. 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan kesehatan yang 

harus digunakan oleh personal apabila terdapat pada suatu tempat 

kerja yang berbahaya. Definisi menurut organisasi International 

Labour Office APD adalah suatu peralatan perlindungan perorangan 

sebagai garis pertahanan terakhir, peralatan ini dirancang untuk 

mencegah bahaya luar agar tidak mengenai tubuh pekerja. APD 

merupakan peralatan yang harus disediakan oleh pengusaha 

(Cahyono, 2004). 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan keselamatan 

yang harus digunakan oleh karyawan apabila berada pada suatu 

tempat kerja yang berbahaya. Habsari (2003) dalam Kurniawan 

(2010), mengatakan bahwa APD adalah seperangkat alat yang 

digunakan karyawan untuk melindungi sebagian atau seluruh 

tubuhnya dari adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. 
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Mengingat adanya hubungan anatara APD (alat pelindung 

diri) dengan kejadian penyakit dermatitis kontak iritan maka perlu 

diperhatikan pemakaian alat pelindung diri pada saat melakukan 

pekerjaan sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit dermatitis 

kontak iritan pada pekerja petani padi, oleh karena itu, petani harus 

melakukan pemeliharaan APD, yaitu dengan rutin mengganti APD 

yang sudah tidak layak dan membersihkan APD setelah selesai 

bekerja, agar pemulung merasa nyaman dalam menggunakannya 

 

V.3. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Ketika observasi berkaitan dengan APD dan personal hygiene hanya 

dilakukan satu kali. Hal tersebut tentunya tidak bisa untuk mengetahui 

konsistensi penggunaan APD dana perilaku personal hygiene yang 

baik. 

2. Pemeriksaan dermatitik kontak iritan tidak dilakukan oleh ahli (Dokter), 

sehingga memungkinkan terjadinya bias. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 

peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara personal hygiene dengan kejadian penyakit 

dermatitis kontak iritan pada pekerja petani padi (Dusun Parit 

Pangeran) di  Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten 

Kubu Raya. Hasil analisis diperoleh pula nilai PR = 1,702 dan nilai 

95% CI= 1,258-2,304. 

2. Ada hubungan antara APD dengan kejadian penyakit dermatitis kontak 

iritan pada pekerja petani padi (Dusun Parit Pangeran) di Desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Hasil analisis 

diperoleh pula nilai PR = 0,704 dan nilai 95% CI= 0,570-0,869. 

3. Ada hubungan antara APD dengan kejadian penyakit dermatitis kontak 

iritan pada pekerja petani padi (Dusun Parit Pangeran) di Desa Tanjung 

Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Hasil analisis 

diperoleh pula nilai PR = 1,828 dan nilai 95% CI= 1,335-2,504. 

 

IV.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka pada akhir penulisan 

skripsi ini, peneliti memberikan saran–saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Puskesmas  

Melakukan pendataan pada para buruh penyemprot dan 

memberikan penyuluhan tentang hal-hal mengenai penyakit dermatitis 

kontak iritan serta memberikan cara pencegahan apa saja yang bisa 

dilakukan untuk menghindari  terjadinya  penyakit dermatitis kontak 

iritan pada pekerja buruh  penyemprot. 

2. Bagi Responden 

a. Selalu menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap, yang 

nyaman dipakai dan digunakan secara tepat serta digunakan setiap 

hendak melakukan pekerjaan agar terhindar dari penyakit 

dermatitis kontak iritan. 

b. Segera memeriksakan diri kedokter jika terdapat tanda-tanda dan 

gejala penyakit dermatitis kontak iritan. 

c. Bertanya kepada petugas khususnya yang memberikan penyuluhan 

kepada petani bagaimana cara menyemprot yang baik dan benar. 

d. Sebaiknya mencuci tangan dengan sabun khusus tidak dengan 

deterjen dan setelah mencuci tangan mengelap dengan lap khusus 

tidak mengelap pada pakaian 

e. Sebaiknya pekerja yang sudah terkena penyakit kulit sebelumnya 

melakukan proteksi yang lebih unntuk diri sendiri dan lebih harus 

lebih peduli dengan penyakit kulit yang diderita sebelumnya 

dengan memeriksakannya ke dokter. Hasil dari pemeriksaan 
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tersebut dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk lebih berhati-

hari dalam bekerja. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk meneliti hubungan antara  

faktor lingkungan dengan kejadian penyakit dermatitis kontak iritan 

pada petani padi di desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap 

Kabupaten Kubu Raya.  



100 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

Afifah A. 2012. Faktor–faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Dermatitis 

Kontak Akibat Kerja pada Karyawan Binatu. Skripsi Program Ilmu 

Kedokteran Univeristas Semarang. [serial online] [disitasi 30 Agustus 

2017]. Diakses dari URL: 

download.portalgaruda.org/article.php?article=73689&val=4695. 

   

Anshar, Rizadin, 2016. Hubungan Pekerja Basah Dengan Kejadian Dermatitis 

Kontak Akibat Kerjapada Petugas Kesehatan di Rumah Sakit X Tanjung, 

Tabalong, Kalimantan Selatan. Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. [serial online] [disitasi 30 Agustus 2017]. 

Diakses dari URL: 

journals.ums.ac.id/index.php/biomedika/article/download/.../1835. 

 

Arikunto Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Rineka Cipta. Jakarta.  

 

Boediardja, S.A., 2000. Etiopatogenesis Beberapa Dermatitis pada Bayi dan 

Anak. Dalam: Djajakusumah, T.S., ed. Antiinflamasi Topikal pada 

Pengobatan Dermatitis Bayi dan Anak. Jakarta: Balai Penerbit FK UI. 

 

Buchari, 2007. Kebisingan Industri dan Hearing Conservation Program. 

Repository USU. 

 

Budiono, AM. Sugeng, dan Pusparini, Adriana. 2006. Keselamatan Kerja dan 

Pencegahan Kecelakaan Kerja. Bunga Rampai Hiperkes dan 

Keselamatan Kerja. Edisi ke – 2. Semarang: Universitas Diponegoro. 

 

Cahyawati IN. 2010. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dermatitis 

Pada Nelayan Yang Bekerja Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung 

Sari Kecamatan Rembang. Tesis Universitas Negeri Semarang [serial 

online] [disitasi 01 September 2017]. Diakses dari URL: 

lib.unnes.ac.id/2681/1/7131.pdf 

 

Cahyono, B. 2004. Keselamatan Kerja Bahan Kimia Di Industri. Cetakan 

Pertama. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 

 

Cronin, E., 1980. Contact Dermatitis. New York : Churchill Livingstone. 

 

Depkes RI, 2006. Pedoman Intervensi Perubahan Perilaku. Jakarta. 

 

_______, 2012. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta. 

 



 101 

_______, 2014. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta. 

 

Dinas Kesehatan, 2013. Profil Kesehatan. Kabupaten Kubu Raya. 

 

Dinkes Kab. Kubu Raya. 2014. Profil Kesehatan Kabupaten Kubu Raya 2013. 

Sungai Raya : Dinas kesehatan KKR. 

 

Djojosumarto, Panut. 2004. Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian. Kanisius. 

Yogyakarta. 

 

Djuanda, dkk, 2007. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia. Jakarta. 

 

Erliana., 2008. Hubungan Karakteristik Individu dan Penggunaan Alat Pelindung 

Diri dengan Kejadian Dermatitis Kontak pada Pekerja Paving Block 

CV. F Lhoksumawe 2013. Tesis Fakultas Pasca Sarjana Universitas 

Sumatera Utara [serial online] [disitasi 01 September 2017]. Diakses dari 

URL: 

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7045/.../08E00882.pdf.t... 

 

Hernanto, F. 2007.Ilmu Usahatani. Jakarta: Penebar Swadaya. 

 

Kemenkes. 2011. Profil Kesehatan Indonesia 2010. Jakarta: Kementerian 

Kesehatan. 

 

Kurniawan. B. 2010. Panduan Praktikum Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

UNDIP. Semarang: Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

UNDIP. 

 

Laurenta U.M.S. 2001. Pelaksanaan Organisasi Panitia Pembina Keselamatan  

dan Kesehatan Kerja di PT. Goodyear Sumatra Utara Plantation Dolok  

Marangir Tahun 2001. Medan : FKM USU. 

 

Lemeshow, dkk, 2007. Besar Sampel Dalam Penelitian Kesehatan. Fakultas 

Kedokteran Universitas Gajah Mada. Jokjakarta. 

 

Lingga. 2011. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Angka Kejadian Dermatitis 

Kontak pada Pekerja di Perusahaan Invar Sin Kawasan Industri Medan. 

Jurnal Universitas Sumatera Utara [serial online] [disitasi 01 September 

2017]. Diakses dari URL: 2 (8): 3–14. 

repository.usu.ac.id/handle/123456789/25718 

 

Maryunani, Anik., 2010. Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan. Jakarta. 

Penerbit CV. Trans Info Media. 

 



 102 

Morar, N., Willis-Owen, S. A. G., Moffat, M. F. & Cookson, W. O. C. M. 2006. 

The Genetics of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 

 

Mustikawati, Intan Selviana. 2013. Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Personal 

Hygiene dengan Perilaku Personal Hygiene di RW 04, Bantaran Sungai 

Ciliwung, Kelurahan Manggarai, Jakarta. Jurnal Inohim Volume 1 

Nomor 2, Desember 2013. [serial online] [disitasi 03 September 2017]. 

Diakses dari URL: 

ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Inohim/article/download/.../1876 

 

Notoatmodjo,  Soekidjo,   2007.  Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. 

Rineka Cipta. Jakarta.  

________,   2010.  Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta. 

Jakarta. 

 

________, 2003.  Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta. 

Jakarta. 

 

Nugraha A. 2008. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Dermatitis 

Kontak Iritan pada Karyawan di Cibitung. Skripsi Universitas 

Dipenogoro [serial online] [disitasi 03 September 2017]. Diakses dari 

URL:  

eprints.undip.ac.id/.../ADILAH_G2A008006_LAPORAN_KTI.pdf 

 

Nuraga, Wisnu, Fatma Lestari, Meily Kurniawidjaja. 2008. Dermatitis Kontak  

Pada Pekerja Yang Terpajan Dengan Bahan Kimia Di Perusahaan 

Otomotif Kawasan Industri Cibitung Jawa Barat. Jurnal Universitas 

Sumatera Utara [serial online] [disitasi 01 September 2017]. Diakses dari 

URL: journal.ui.ac.id/index.php/health/article/download/299/295 

 

Oktafiyani, Yuyun. 2009. Pengaruh Pendidikan dan Masa Kerja Terhadap 

Kedisiplinan Karwayawan Di SMK Muhammadiyah Surakarta. Skripsi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  [serial online] [disitasi 07 

September 2017]. Diakses dari URL: 

eprints.ums.ac.id/3726/1/A210050007.pdf 

 

Oktaviani, Fani. 2016. Profil Penggunaan Obat Pasien Penyakit Kulit  Di 

Poliklinik Kulit Dan Kelamin  Rsu Anutapura Palu. GALENIKA Journal 

of Pharmacy  Vol. 2 (1) : 38 – 42. [serial online] [disitasi 01 September 

2017]. Diakses dari URL: 

jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Galenika/article/view/5304 

 

Pramantara, I Made Stepanus Biondi. 2014. Dermatitis Kontak Akibat Kerja Pada 

Pekerja Garmen. Jurnal Medika Udayana [serial online] [disitasi 05 

September 2017]. Diakses dari URL: 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/view/7722 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0tP-L_Y7eAhUMso8KHRJkAQkQFjADegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fejurnal.esaunggul.ac.id%2Findex.php%2FInohim%2Farticle%2Fdownload%2F2165%2F1876&usg=AOvVaw0yzTFX3Y9ZJH4FaZUl8l5l
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0tP-L_Y7eAhUMso8KHRJkAQkQFjADegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fejurnal.esaunggul.ac.id%2Findex.php%2FInohim%2Farticle%2Fdownload%2F2165%2F1876&usg=AOvVaw0yzTFX3Y9ZJH4FaZUl8l5l
https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/view/7722


 103 

Provinsi Kalimantan Barat, 2010. Profil Kesehatan Kalimantan Barat. Kalbar. 

 

Puskesmas Kecamatan Sungai Kakap, 2012. Profil Kesehatan. Kecamatan Sungai 

Kakap. 

 

Riskesdas, 2013. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta. 

 

Saepudin, 2003. Epidemologi Penyakit . STAIN Expres. Pontianak 

 

________, 2011. Epidemologi Penyakit . STAIN Expres. Pontianak 

 

Sugiyono, 2008. Metode Penelitianan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Penerbit 

Alfabeta. Bandung. 

 

Suratiyah. 2006. Ilmu Usahatani. Jakarta: Penebar Swadaya. 

 

Suryani F. 2011. Faktor–faktor yang Berhubungan dengan Dermatitis Kontak 

pada Pekerja Bagian Processing dan Filling PT Cosmar Indonesia 

Tangerang Selatan. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

[serial online] [disitasi 05 September 2017]. Diakses dari URL: 

epository.uinjkt.ac.id/dspace/.../FEBRIA%20SURYANI-FKIK.PDF 

 

Susanty E. 2015. Hubungan Personal Hygiene dan Karakteristik Individu  

Terhadap Kejadian Dermatitis Pada Petani Rumput Laut di Dusun 

Puntondo Kabupaten Takalar [Skripsi]. Makassar. Universitas 

Hasanuddin  Makassar. [serial online] [disitasi 05 September 2017]. 

Diakses dari URL: https://media.neliti.com/.../186830-ID-hubungan-

personal-hygiene-... 

 

Tombeng. 2014. Dermatitis Kontak Akibat Kerja Pada Petani. Jurnal Kesehatan 

[serial online] [disitasi 05 September 2017]. Diakses dari URL: 

download.portalgaruda.org/article.php?article=14465&val=970 

 

Trihapsoro, 2003. Dermatitis Kontak Alergik Pada Pasien Rawat Jalan Di Rsup 

Haji Adam Malik Medan. Bagian Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin 

Fakultas Kedokteran. Universitas Sumatera Utara. [serial online] [disitasi 

05 September 2017]. Diakses dari URL: 

repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/.../D0300598.pdf... – 

 

Utomo, Hari Suryo. 2007. Faktor-faktor  yang Berhubungan Dengan Dermatitis 

Kontak Pada Pekerja di Bagian Produksi (hand work), Maintenance 

(plant service and die shop), Inventory Finish Part (anti rust) dan 

Quality Control PT Inti Pantja Press Industri Tahun 2007. FKM UI  

[serial online] [disitasi 05 September 2017]. Diakses dari URL: 

journal.ui.ac.id/index.php/health/article/viewFile/257/253. 

 

https://media.neliti.com/.../186830-ID-hubungan-personal-hygiene-...
https://media.neliti.com/.../186830-ID-hubungan-personal-hygiene-...
https://media.neliti.com/.../186830-ID-hubungan-personal-hygiene-...


 104 

Visioner, A. 2009. Mekanisme Fisiologi Keracunan. [serial online] [disitasi 24 

November 2017]. Diakses dari URL:http://www.nungma.com 

 

Witarasari, Dinar. 2014. Dermatitis Kontak Akibat Kerja: Penelitian Retrospektif. 

Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Soetomo Surabaya [serial online] [disitasi 05 September 

2017]. Diakses dari URL:  

download.portalgaruda.org/article.php?...Occupational%20Contact... 

 

Wudianto. 2005. Petunjuk Penggunaan Pestisida. Jakarta: Swadaya. 

 

Wudianto, R. 2008. Petunjuk Penggunaan Pestisida Swadaya. Jakarta: Anggota 

Ikapi. XVII ed.  


	CAVER.pdf (p.1)
	BAB I.pdf (p.2-13)
	BAB V.pdf (p.14-37)
	BAB VI.pdf (p.38-40)
	Daftar Pustaka.pdf (p.41-45)

