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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 
 
 
 

Dermatitis atopik adalah inflamasi kulit kronik spesifik dengan keluhan 

utama rasa gatal yang hebat serta etiologi yang multifaktorial. Dermatitis 

atopik  merupakan  penyakit  kulit  yang  biasa  diderita  oleh  anak-anak 

hingga mencapai angka 20% begitu juga dengan 1-3% orang dewasa yan 

menderita dermatitis atopik dari kebanyakan negara di dunia (Ring et al., 

2012).   Prevalensi   dermatitis   atopik   meningkat   setiap   tahunnya   di 

Indonesia, rekapitulasi yang dilakukan oleh Kelompok Studi Dermatologi 

Anak (KSDAI) dari lima kota besar di Indonesia, dermatitis atopik masih 

menempati peringkat pertama (23,67%) dari 10 besar penyakit kulit anak 

dan dari sepuluh rumah sakit besar yang tersebar di seluruh Indonesia dan 

pada tahun 2010 kejadian dermatitis mencapai 36% angka kejadian (Ludfi, 

2012). Dermatitis atopik sering dimulai pada masa bayi awal. Sebanyak 

 
45% dari semua kasus dermatitis atopik dimulai dalam 6 bulan pertama 

kehidupan, 60% mulai pada tahun pertama, dan 85% dimulai sebelum usia 

5 tahun (Bieber, 2008). 
 
 
 
 

Dermatitis atopik merupakan interaksi kompleks yang melibatkan kelainan 

imunologis  karena  riwayat  atopik  dan  faktor  lingkungan.   Kelainan 
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imunologis pada keadaan atopik termasuk peningkatan kadar IgE total. 

Pada pasien dermatitis atopik yang memiliki riwayat atopi terjadi kelainan 

pada kromosom 5q31-33 sehingga mengaktivasi sitokin untuk mensitesis 

T helper (Th) 2 yang memproduksi interleukin 4 (IL-4) dan IL-5. IL-4 dan 

IL-5 ini akan merangsang sintesis IgE oleh sel-sel B. Th1 yang 

memproduksi IL-12 dan interferon-γ berfungsi untuk menekan produksi 

dari IgE dan menstimulasi IgG, mutasi pada ekspresi sel T dan 

meningkatnya fungsi polimorfisme pada subunit α reseptor IL-4 

menyebabkan sitokin mensekresi IL-18 yang menyebabkan terganggunya 

regulasi silang antara Th1 dan Th2, sehingga Th2 mendominasi 

pematangan sel B mengakibatkan perubahan produksi dari produksi IgM 

menjadi IgE (Bieber, 2008). 

 

 
 

Permasalahan yang sering dihadapi pada anak dengan dermatitis atopik 

adalah rasa gatal yang menyebabkan anak rewel dan sulit tidur, kelainan 

kulit yang menimbulkan rasa rendah diri pada anak serta menghindari 

berbagai jenis makanan alergen yang dapat menimbulkan gangguan gizi 

dan konsentrasi.yang akhirnya secara keseluruhan menyebabkan gangguan 

tumbuh kembang anak Pada orangtua, mengasuh anak dengan dermatitis 

atopik mengakibatkan gangguan tidur, kecemasan dan depresi pada orang 

tua, serta menambah beban ekonomi keluarga (Halim dkk., 2014; Watson 

& Kapur, 2011). Dermatitis atopik menjadi memiliki sifat yang cenderung 

residif yaitu akan mengalami kekambuhan jika terpapar faktor risiko yang 

dapat memicu munculnya dermatitis atopi yang bersifat menjadi kronis 
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sehingga   mempengaruhi   kualitas   hidup   penderita.   Penyakit   alergi 

dermatitis atopik biasanya muncul dimasa kecil, terutama pada bayi dan 

harus dicegah sejak dini, karena anak-anak membutuhkan pertumbuhan 

yang optimal.(Ip et al., 2007). 

 

 
 

Air Susu  Ibu  (ASI) adalah cairan putih  yang merupakan suatu emulsi 

lemak dan larutan protein, laktosa dan garam-garam organik yang 

dikeluarkan oleh glandula mammae pada manusia. ASI merupakan satu- 

satunya makanan alami berasal dari tubuh manusia yang dapat dikosumsi 

dari bayi sejak lahir hingga usia 2 tahun. ASI Eksklusif diberikan selama 6 

bulan pertama dan memberikan keuntungan gizi dan melindung anak dari 

penyakit infeksi, ada efek perlindungan pemberian ASI eksklusif dalam 

mengurangi risiko DA hingga mencapai 42% pada bayi dengan riwayat 

keluarga positif (Neonatus American Academy of Pediatrics dan American 

Heart Association, 2006; Siregar, 2004) 

 

 
 

Mekanisme yang memugkinkan dari efek protektif ASI adalah tingginya 

level Soluble Cluster of Differentiation number 14 (sCD14) yang berperan 

penting dalam sistem imun alamiah. Efek protektif lainnya adalah TGF-β 

di dalam kolostrum yang merupakan protein yang berfungsi sebagai efek 

anti inflamasi dan imunosupresi aktifitas sel T untuk mensekresi Th2, dan 

Polyunsaturated Fatty Acids (PUFAs) yang berperan untuk memperbaiki 

disfungsi sawar kulit (Farajzadeh et al., 2011). 



4  
 
 
 
 
 

 

Organisasi  kesehatan  seperti  World  Health  Organization  (WHO)  dan 

World Health Assembly (WHA) saat ini menggencarkan program ASI 

ekslusif. ASI   Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan 

minuman lain sampai 6 bulan pertama kehidupan (Depkes RI, 2005). 

Meskipun pemerintah sudah mencanangkan Program Peningkatan 

Penggunaan Air Susu Ibu (PP-ASI) khususnya ASI eksklusif yang tertera 

pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 33 tahun 2012 juga 

menjelaskan bahwa bagi setiap ibu wajib untuk memberikan ASI eksklusif 

namun kenyataan di lapangan sendiri cukup memprihatinkan (Kepmenkes, 

2012). Pada tahun 2011 tercatat pencapaian ASI eksklusif di Kota Bandar 

Lampung sebesar 65,1% dan ditahun berikutnya,  pada tahun 2012 terjadi 

peningkatan pencapaian  ASI eksklusif  di  Kota  Bandar  Lampung  yaitu 

sebesar 67,93% tapi di tahun 2013 sampai bulan Agustus pencapaian 

pemberian  ASI  eksklusif  mengalami  penurunan  yaitu  hanya  sebesar 

64,55%. Angka pencapaian ini bila dibandingkan dengan target Nasional 

masih dibawah dari target  yang di inginkan yaitu sebesar 80% (Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2013). 

 

 
 

ASI eksklusif memberikan keuntungan gizi dan efek protektor anak dari 

penyakit infeksi, sehingga tingkat insidensi dapat dikurangi dan tidak 

menyebabkan gangguan seperti terjadinya dermatitis atopik pada bayi dan 

anak-anak.  Penyakit  alergi  dermatitis  atopik  biasanya  muncul  dimasa 
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kecil, terutama pada bayi dan harus dicegah sejak dini, karena anak-anak 

membutuhkan pertumbuhan yang optimal (Budiastuti dkk., 2007). 

 

 
 

Maka dari uraian sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa salah satu 

keuntungan ASI adalah menurunkan tingkat derajat dermatitis atopik maka 

penelitian ingin mengetahui hubungan riwayat ASI Ekslusif terhadap 

kejadian dermatitis atopik pada anak usia 2-5 tahun di Poliklinik Rawat 

Jalan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek 

Bandar Lampung. 

 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 
 
 
 

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 peningkatan 

IgE dalam serum, riwayat atopik pada penderita sendiri atau keluarganya 

dan faktor lingkungan (Djuanda, 2007). Bayi yang baru lahir disarankan 

untuk hanya mengosumsi ASI ekslusif selama 6 bulan atau lebih sebagai 

agen protektif dari beberapa penyakit seperti penyakit atopik yaitu 

dermatitis atopik. Kandungan ASI yang kaya dengan sCD14, TGF-β dan 

Polyunsaturated Fatty Acids (PUFAs) dapat menjadi efek protektor untuk 
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kejadian dermatitis atopik (Seidu & Stade, 2013; Farajzadeh et al., 2011). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian  sebagai  berikut:  Apakah terdapat hubungan riwayat ASI 

Ekslusif terhadap kejadian dermatitis atopik pada anak usia 2-5 tahun di 

Poliklinik Rawat Jalan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Dr. H. 

Abdul Moeloek Bandar Lampung? 

 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

1.3.1. Tujuan Umum 

 
Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan riwayat ASI Ekslusif terhadap kejadian dermatitis 

atopik pada anak usia 2-5 tahun di Poliklinik Rawat Jalan Kulit dan 

Kelamin Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 
a. Mengetahui   gambaran   riwayat   pemberian   ASI   eksklusif   dan 

kejadian  dermatitis  atopik  pada anak usia 2-5 tahun di Poliklinik 

Rawat Jalan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul 

Moeloek Bandar Lampung. 

b. Mengetahui hubungan pemberian ASI ekslusif terhadap derajat 

keparahan  dermatitis  atopik  pada anak usia 2-5 tahun di Poliklinik 

Rawat Jalan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul 

Moeloek Bandar Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni : 

 
1.4.1. Bagi Peneliti 

 
Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis serta dapat 

menjadi pengalaman yang bermanfaat dalam menerapkan ilmu yang 

didapat selama perkuliahan. 

1.4.2. Bagi Institusi Pendidikan 

 
a. Menambah referensi kepustakaan mengenai hubungan antara 

pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian dermatitis atopik di 

Poliklinik Rawat Jalan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Dr. H. 

Abdul Moeloek Bandar Lampung. 

b.   Diharapkan dapat dijadikan sebagai data rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.4.3. Bagi Pemerintah 

 
a. Diharapkan  dapat  menjadi  informasi  yang  bermanfaat  sehingga 

dapat dijadikan sebagai masukan dalam membuat program kesehatan 

termasuk program gizi. 

1.4.4. Bagi Subyek 

 
Dapat memberikan gambaran dan informasi khususnya tentang 

pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian dermatitis atopik, 

sehingga dapat menurunkan angka kesakitan balita. 


