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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dermatitis atopik adalah penyakit kulit inflamasi yang khas,bersifat kronis 

residif, dengan karakteristik rasa gatal yang hebat dan sering terjadi kekambuhan. 

Umumnya sering terjadi pada masa bayi dan anak-anak, dapat berlanjut hingga 

dewasa.Kelainan kulit berupa gatal,eritema, edema,vesikel dan luka pada stadium 

akut, tetapi pada stadium kronik ditandai likenifikasi.Penyakit ini sering berhubungan 

dengan peningkatanIgE dalam serum dan riwayat atopi pada penderita sendiri atau 

keluarganyamisalnya rhinitis alergi, asma bronkial, dan konjungtivitis alergi 
1,2,4,5

. 

Dermatitis atopik merupakan proses multifaktorial, sehingga banyak faktor 

yang berperan dalam tejadinya kelainan ini.Etiologi dan patogenesis dermatitis atopik 

masih belom diketahui, tetapi terdapat beberapa faktor yang dianggap berperan 

sebagai faktor pencetus kelainan ini, antara lain faktor genetik, imunologik ,psikologi 

lingkungan dan gaya hidup
2
. 

 Dermatitis atopik dapat terjadi pada segala usia tetapi lebih sering terjadi pada 

anak-anak, bahkan 50% terjadi pada tahun pertama kehidupan, sebagian besar  di usia 

5 tahun dan kasus pada dewasa terjadi pada sebelum usia 30 tahun.Pada suatu 

penelitian yang dilakukan Williams dan kawan-kawan terhadap 463.801 anak-anak 

1 



2 
 

dari 56 negara, didapatkan pravelensi dermatitis atopik bervariasi dari 0,6%-

20,5%.Pada penelitian oleh Yura dan kawan-kawan di Osaka,didapatkan peningkatan 

pravelensi dermatitis atopik pada 3 dekade terakhir, sehingga menjadi masalah 

kesehatan yang besar
2,6,7

. 

 Survei di negara berkembang menunjukkan 10-20% bayi dan anak menderita 

dermatitis atopik. Pada tahun 2000, di Indonesia ditemukan 23,67% kasus baru 

dermatitis atopik pada anak dari 611 kasus baru penyakit kulit lainnya
8
.Penelitian 

sebelumnya dilakukan oleh Anette Regina Br.Brahmana tahun 2008, yang meneliti 

tentang gambaran penderita dermatitis atopik berdasarkan jenis kelamin, usia, dan 

lokasi ruam di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD Dr.Pringadi di Medan.Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional,data penelitian 

diambil dari catatan medik pasien yang berkunjung  di Poliklinik Kulit dan Kelamin 

RSUD Dr.Pringadi, Medan, mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2008 yang telah 

didiagnostik oleh dokter spesialis kulit kelamin menderita dermatitis atopik.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dari 113 pasien dermatitis atopik, sebanyak 56 

orang (49,5%) berada pada kelompok usia <15 tahun. Jenis kelamin terbanyak 

didapatkan pada perempuan sebanyak 67 orang (59,3%) dan lokasi ruam terbanyak 

didapatkan pada lipatan sebanyak 94 orang (40,9%).Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dermatitis atopik banyak diderita oleh perempuan (59,3%), <15 

tahun (49,5%) dengan lokasi terbanyak pada lipatan (40,9%). 
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 Angka kejadian dermatitis atopik di Semarang hingga saat ini belum diketahui 

secara pasti.Bersadarkan rekapitulasi data poliklinik kulit dan kelamin RSUP 

Dr.Kariadi angka kejadian dermatitis atopik tahun 2013 sekitar 70 kasus.Oleh karena 

itu, peneliti ingin melakukan suatu penelitian mengenai karakteristik penyakit 

dermatitis atopik  di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Dr. Kariadi Semarang yang 

merupakan rumah sakit pendidikan dan rujukan di kota Semarang. 

1.2 Perumusan masalah 

 Bagaimanakah karakteristik penyakit dermatitis atopikdi Poliklinik Kulit dan 

Kelamin RSUP Dr.Kariadi Semarang tahun 2012-2013? 

1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

 Untuk mengetahui karakteristikdermatitis atopik di Poliklinik Kulit dan 

Kelamin RSUP Dr.Kariadi Semarang tahun 2012-2013. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Untuk mengetahui distribusi penyakit dermatitis atopik di Poliklinik Kulit 

dan Kelamin RSUP Dr.Kariadi Semarang tahun 2012-2013. 

2) Untuk mengetahui distribusi usia penderita, jenis kelamin, lokasi lesi 

dermatitis atopik di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Dr.Kariadi 

Semarang tahun 2012-2013. 
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3) Untuk melakukan penilaian diagnosis di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP 

Dr.Kariadi Semarang tahun 2012-2013. 

4) Untuk mengetahui penatalaksanaan yang diberikan di Poliklinik Kulit dan 

Kelamin RSUP Dr.Kariadi Semarang tahun 2012-2013. 

 

1.4 Manfaat hasil 

1) Manfaat akademis: Sebagai Pengalaman dan Pengetahuan untuk 

memperdalam dan memperluas pengetahuan serta wawasan  dan dapat 

mengaplikasikan ilmu  yang telah didapat . 

2) Manfaat klinis: Memberikan gambaran dermatitis atopik sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penatalaksanaan. 

3) Manfaat penelitian: Memberikan informasi dan masukan bagi pembaca dan 

peneliti selanjutnya. 
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1.5 Keaslian penelitian  

No 

1. 

Judul 

 

Anette Regina.2010.  

Gambaran 

Dermatitis Atopik di 

Poliklinik Kulit dan 

Kelamin RSUD 

DR.Pirngadi Medan 

Tahun 2008. 

Metode 

Penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

cross sectional 

Hasil 

Dermatitis atopik 

banyak diderita 

oleh perempuan 

(59,3%), <15 tahun 

(49,5%) dengan 

lokasi terbanyak 

pada lipatan 

(40,9%). 

 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah berbedanya lokasi  

dan ruang lingkup penelitian . Penelitian sebelumnya dilaksanakan di Poliklinik Kulit 

dan Kelamin RSUD Pringadi di Medan pada tahun 2008, sedangkan pada penelitian 

ini akan dilaksanakan di RSUP Dr.Kariadi pada periode waktu 1 Januari 2012 sampai 

31 Desember 2013. 

 

 

 

 

 

 


