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Pendahuluan 

Asma merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia. 

Sekitar 300 juta penduduk dunia diperkirakan menderita asma, dengan 

250.000 kematian setiap tahun akibat asma. Prevalensi asma terus 

meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Asma diderita oleh 1 dari 14 

orang di Amerika pada tahun 2001, sementara yahun 2009 rasionya 

menjadi 1 pasien dari 12 orang.1 Pada tahun 2025 diperkirakan terjadi 

peningkatan jumlah pasien asma 100 juta orang di seluruh dunia, dari 

sebelumnya 300 juta orang pada tahun 2010.2   

Sebagian besar asma, terutama pada anak-anak berhubungan 

dengan alergi. Sedangkan asma pada orang dewasa memiliki karakteristik 

faktor risiko dan penyebab lebih beragam. Beberapa faktor yang 

berhubungan dengan asma, terutama pada orang dewasa antara lain 

obesitas, polusi lingkungan, perubahan genetik pada reseptor vitamin D, 

psikologis, hormonal, asap rokok, serta salah satu yang terpenting adalah 

pajanan pekerjaan. Asma kerja diperkirakan 15%-25% dari seluruh kasus 

asma dewasa di seluruh dunia.1,3 Asma kerja diperkirakan oleh CDC 

sebanyak 1,9 juta kasus, atau lebih dari 15% dari kasus asma di Amerika. 

Kasus asma kerja didapatkan paling banyak pada kelompok umur 45-64 

tahun (20,7%).4 

Asma kerja makin menjadi masalah dalam penatalaksanaan asma. 

Prevalensi asma kerja cenderung meningkat akibat makin banyak 
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ditemukan bahan-bahan pajanan yang didapatkan dari pekerjaan sebagai 

penyebab asma. Selain itu, tuntutan industrialisasi dan konsumerisme 

mengakibatkan lingkungan kerja makin tidak sehat. Selain itu, pemahaman 

klinisi tentang penatalaksanaan asma kerja juga masih terbatas, sehingga 

kasus ini cenderung menjadi sulit untuk dikontrol. 

Pengaruh dan dampak psiko-sosioekonomik dari asma kerja juga 

menjadi isu tersendiri menyangkut kondisi ini. Pasien asma kerja sering 

masih mengalami kualitas hidup yang buruk, walaupun telah 

dipindahtugaskan dari tempat yang diperkirakan menyebabkan asmanya. 

Hal ini ditambah masalah psikologis yang dialami pasien, seperti depresi 

dan ansietas. Dampak ekonomi asma kerja juga tidak ringan. Dampak 

ekonomi ini dapat bersifat langsung pada biaya pelayanan kesehatanserta 

tidak langsung akibat ketidakmampuan pekerja mempertahankan 

produktivitasnya pada perusahaan.   

Berbagai organisasi kesehatan di dunia mulai banyak memberi 

perhatian pada asma kerja. Banyak konsensus yang diterbitkan untuk 

memberi pemahaman dalam mengidentifikasi asma kerja dan memberikan 

penanganan yang komprehensif, termasuk menangani lingkungan kerja 

pasien. Berikut ini kami sampaikan uraian singkat mengenai asma kerja, 

kriteria diagnosis, serta tatalaksananya.  

Definisi dan Klasifikasi 

Asma kerja (work-related asthma) secara umum merujuk pada dua 

keadaan, yaitu occupational asthma dan asma yang diperberat oleh 

pekerjaan (work-aggravated asthma). Occupational asthma adalah 



penyakit yang ditandai oleh hambatan aliran udara variabel dan/atau 

hiperresponsivitas yang berhubungan dengan inflamasi yang diakibatkan 

oleh penyebab dan kondisi khusus pada pekerjaan. Atau dengan kata lain, 

occupational asthma adalah asma yang disebabkan oleh pekerjaan. 

Sementara asma yang diperberat oleh pekerjaan (work-aggravated 

asthma) ditandai terjadinya perburukan asma yang sebelumnya telah 

diderita pasien sebelumnya akibat pajanan dan/atau lingkungan khusus 

pada pekerjaan.3,6  

 

 

Occupational asthma dapat melibatkan immunoglobulin E (IgE 

mediated) setelah periode laten tertentu; asma iritan dengan atau tanpa 

periode laten akibat pajanan dosis besar; dan asma akibat bahan spesifik 

yang pato-mekanismenya tidak diketahui, yang biasanya melalui periode 

laten tertentu seperti terlihat pada gambar 1.6 Klasifikasi yang lebih 

sederhana membagi occupational asthma menjadi allergic occupational 

asthma yang diakibatkan sensitisasi bahan spesifik di tempat kerja pada 

periode laten tertentu. Serta irritant induced occupational asthma yang 

biasanya dapat terjadi walaupun hanya dengan 1 kali pajanan dosis tinggi 

dari bahan kimia iritan.7  
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 Beberapa pajanan pekerjaan yang potensial menyebabkan asma 

kerja  antara lain asap pengelasan konsentrasi tinggi, isocyanate, serta 

pajanan berbagai bahan toksik (aluminium, cadmium, logam, ammonia, 

asap rokok, debu kayu, kapas, serta endotoksin).6 Bahan pajanan 

(sensitizer), terutama pada jenis asma kerja alergik, melakukan sensitisasi 

pada jalan nafas dalam periode waktu tertentu. Dilihat dari berat 

molekulnya, sensitizer ini dibagi menjadi high molecular weight (HMW) 

yang biasanya berasal dari protein atau bahan biologis lain, serta low 

molecular weight yang memiliki berat molekul kurang dari 1 kD. Berikut ini, 

pada Tabel 1 terdapat beberapa contoh bahan pajanan dan aktivitas yang 

menghasilkannya.8 

     Tabel 1. Kelompok Bahan Pajanan dan Aktivitas yang Menghasilkannya8 

Kelompok Bahan Aktivitas Penghasil 

Isocyanates  Vehicle spray painting, foam 

manufacture 

Flour/grain/hay  Handling grain at docks, milling, 

malting, baking 

Electronic soldering flux  Soldering, electronic assembly, 

computer manufacture 

Latex rubber  Gloves in health care, laboratories 

Laboratory animals  Laboratory animal work 

Wood dusts  Saw milling, woodworking, 

furniture manufacture 



Glues/resins  Curing glues and epoxy resins in 

joinery and construction 

Gluteraldehyde  Health care 

Hair dyes  Hairdressers 

Penicillin’s/cephalosporin’s  Pharmaceutical 

Chromium compounds  Welding stainless steel 

Platinum salts  Catalyst manufacture 

Cobalt  Hard metal production, diamond 

polishing 

Nickel sulphate  Electroplating 

Subtilisin/enzymes  Detergent manufacture 

 

Kriteria Diagnosis 

 Para klinisi yang mendapatkan kasus kecurigaan asma kerja harus 

melakukan penelusuran dan identifikasi kasus ini  dengan sangat berhati-

hati. Kesimpulan pemeriksaan yang didapatkan akan sangat mempengaruhi 

nasib pekerja bersangkutan. Kaidah-kaidah diagnosis umum dari 

anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang ,utlak harus dilakukan. Selain itu, 

pengetahuan tentang bahan pajanan umum penyebab asma kerja juga 

sangat dibutuhkan oleh klinisi yang menangani kasus ini.8 

 Dalam mendiagnosis asma kerja secara umum, terdapat tiga 

langkah diagnostik utama yang harus dilakukan.  Langkah pertama 

menentukan diagnosis asma. Langkah kedua dilakukan untuk 

mengidentifikasi tempat kerja sebagai penyebab keluhan pernafasan yang 

dialami pasien. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi bahan penyebab 

asma kerja ini. 
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 Pada langkah pertama dilakukan berbagai pemeriksaan untuk 

menegakkan diagnosis asma sesuai kriteria diagnosis standar. Pada 

anamnesis digali keluhan-keluhan respirasi spesifik asma yang bersifak 

intermiten dan variabel. Pemeriksaan fungsi paru ditekankan untuk 

menentukan reversibilitas hambatan aliran udara ekspirasi. Beberapa 

pemeriksaan lain seperti FENO atau sputum eosinophilia juga dapat 

dilakukan untuk memperkuat diagnosis asma. 

Langkah kedua dimulai dengan menemukan hubungan gejala asma 

dengan tempat kerja. Keluhan respirasi yang membaik setelah pasien 

keluar dari tempat kerja atau saat hari libur merupakan ciri khas asma 

kerja. Secara obyektif dapat dilakukan pengukuran fungsi paru yang 

dihubungkan dengan pajanan di tempat kerja. Tes fungsi paru biasanya 

dilakukan serial untuk mendapatkan variasi fungsi paru saat bekerja 

maupun saat tidak bekerja. Konsensus BTS mewajibkan pemeriksaan PEF 

serial minimal selama 3 minggu, empat kali sehari. Atau cara lain yang 

dianjurkan consensus ERS dilakukan dengan pemeriksaan PEF serial setiap 

2 jam pada 8 hari kerja dan 3 hari libur. 

Langkah ketiga dilakukan dalam rangka menemukan bahan 

penyebab asma kerja. Pemeriksaan yang paling dianjurkan adalah dengan 

tes specific inhalation challenge (SIC). Kelemahan tes SIC biasanya pada 

hasil negatif palsu padabahan dengan berat molekul rendah. Tetapi 

ditegaskan oleh konsensus ERS, bahwa hasil SIC negatif pada pasien 

dengan bukti kuat asma kerja lainnya, tidak dapat mengeksklusi diagnosis 

asma kerja. Pemeriksaan IgE spesifik dan tes alergi (tes kulit) memiliki 



sensitifitas dalam mendeteksi reaksi hipersensitifitas tipe 1, dan dapat 

menentukan agen penyebab asma kerja, terutama pada bahan dengan 

berat molekul besar.8 

Specific inhalation challenge merupakan gold standard dalam 

diagnosis occupational asthma. Hasil tes ini berperan penting untuk 

menentukan bahan penyebab asma kerja, terutama pada kasus pekerja 

yang terpajan beberapa dugaan bahan penyebab dari pekerjaan. 

Pemajanan bahan pada tes SIC ini dapat dilakukan dengan 2 cara 

berdasarkan jenis bahan pajanan yang disuda. Bahan larut air yang secara 

imunologis dimediasi oleh IgE, dapat dibuat solusio untuk kemudian 

diberikan dengan nebulizer. Pemeriksaan dilanjutkan menggunakan prinsip 

tes profokasi bronchus dengan methacholin standar. Sementara bila agen 

digaan tidak larut, maka pemajanan dilakukan pada ruang khusus.3 

Kombinasi pemeriksaan penunjang dapat meningkatkan kekuatan 

diagnosis, terutama pada kasus yang meragukan. Panduan ERS 

menyebutkan, peningkatan eosinophil sputum >1% post SIC atau setelah 

pajanan di tempat kerjamenguatkan diagnosis occupational asthma bila 

FEV1 <20%.9  

 

Manajemen Asma Kerja 

 Tatalaksana asma kerja sama dengan tatalaksana asma secara 

umum. Secara farmakologis, terapi asma kerja memiliki prinsip 

penganganan yang sama, yaitu mencapai status asma yang terkontrol. 

Sebaliknya pada tatalaksana non farmakologis, pendekatan penanganan 

bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan bahan pajanan pada 

occupational asthma. Hal ini sedikit berbeda pada kasus work-aggravated 

asthma, dimana penghindaran total dari bahan pajanan tidak mutlak 
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diperlukan, tetapi sebaliknya penanganan farmakologis yang tepat dan 

optimal lebih diperlukan.3 

 Konsensus ERS serta RCP tahun 2012 merumuskan beberapa 

rekomendasi berhubungan dengan manajemen untuk kasus asma kerja. 

Pasien, dokter, dan pengusaha harus mendapatkan penjelasan bahwa 

pajanan bahan yang terus menerus akan memperburuk gejala asma dan 

obstruksi jalan nafas. Menghindari bahan pajanan secara total memberikan 

kemungkinan perbaikan tertinggi, tetapi tidak dapat menghilangkan 

asmanya. Pemakaian alat pelindung diri (terutama pelindung pernafasan) 

bukan pendekatan pengamanan yang utama, terutama pada pajanan 

jangka panjang dan kasus asma berat. Terapi anti-asma bukan merupakan 

alternative pengganti dari intervensi lingkungan.Tatalaksana farmakologis 

work-related asthma mengacu pada standar terapi asma umum dengan 

acuan status control asma.6,10 

 Berbagai konsensus tentang asma kerja menitikberatkan masalah 

screening dan surveilans medis pada pekerja secara rutin. Pada beberapa 

jenis usaha yang memiliki risiko tinggi mengakibatkan asma kerja, 

penerapan screening sebelum pekerja ditempatkan serta surveilans yang 

teratur dikatakan dapat mengurangi kejadian asma kerja dan asma yang 

diperburuk oleh kerja secara signifikan.6 

  

Ringkasan 

Asma kerja merupakan salah satu masalah utama dalam 

tatalaksana asma secara umum. Asma kerja makin meningkat seiring 



dengan perkembangan industry di seluruh dunia. Asma kerja dibagi 

menjadi occupational asthma dan work-aggravated asthma. Prosedur 

diagnostik yang efektif dan cermat diperlukan untuk memberikan 

kesimpulan diagnosis asma kerja dan bahan penyebab yang akurat. 

Tatalaksana asma kerja dititikberatkan pada pengurangan atau 

menghilangkan pajanan agen penyebab. Peranan screening dan surveilans 

yang baik pada tempat kerja penting untuk menghindarkan pekerja dari 

ancaman asma kerja. 
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