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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dermatitis atopik (DA) adalah penyakit kulit inflamasi yang khas, 

bersifat kronis dan sering terjadi kekambuhan (eksaserbasi) terutama mengenai 

bayi dan anak, dapat pula pada dewasa. Penyakit ini biasanya disertai dengan 

peningkatan kadar IgE dalam serum serta adanya riwayat rinitis alergika dan 

atau asma pada keluarga maupun penderita (Harijono, 2007). 

Berbagai penelitian menyatakan bahwa prevalensi DA semakin 

meningkat sehingga merupakan masalah kesehatan utama ( Sularsito dan 

Djuanda, 2007). Di negara-negara barat prevalensinya cenderung meningkat 

dibandingkan dengan dua dekade yang lalu yakni 10-20%, sedang di Indonesia 

sendiri belum ada laporan yang resmi (Harijono, 2007). Terdapat 611 kasus 

DA dari 2518 (24%) dermatitis pada anak yang dilaporkan dari Bagian Kulit 

tujuh rumah sakit di Indonesia dan merupakan kelainan kulit tersering pada 

bayi dan anak. Usia terbanyak menderita DA ialah 5-14 tahun. Di Bagian Ilmu 

Kesehatan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo 

(IKA RSCM) terdapat 13% DA dari penyakit kulit yang berobat ke poliklinik 

IKA pada tahun 2000 dan merupakan kelainan kulit ketiga setelah furunkulosis 

dan urtikaria. Angka prevalensi DA lebih tinggi di Sub Bagian Alergi 

Imunologi, Bagian IKA RSCM yaitu 29% dan merupakan penyakit alergi 

nomor dua setelah urtikaria (Siregar, 2002). 

DA merupakan penyakit yang disebabkan oleh multifaktorial. 

Lingkungan terbukti merupakan faktor penting pada penderita yang 

mempunyai predisposisi genetik ( Leung, 2008). Salah satu faktor lingkungan 

tersebut adalah makanan. Sensitasi alergen makanan memegang peranan 

penting pada imunopatogenesis dermatitis atopik (Roesyanto, 2009). 

Berdasarkan hasil Double Blind Placebo Controlled Food Challenge 

(DBPCFC), hampir 40% bayi dan anak dengan DA sedang dan berat 

mempunyai riwayat alergi terhadap makanan (Santosa, 2007).  
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Susu formula menggabung susu, gula, dan air serta beberapa 

modifikasi. Susu sapi murni atau bentuk modifikasinya merupakan dasar pada 

kebanyakan formula (Barness, 2000). Perkembangan (susu/ makanan) formula 

bayi merupakan suatu kejadian revolusioner dalam sejarah nutrisi pediatrik 

(Leleiko, 2006). Di Indonesia, cakupan pemberian susu formula meningkat tiga 

kali lipat dalam kurun waktu antara 1997 dari 10,8% menjadi 32,4% pada 

tahun 2002 (Matondang, 2007). 

Beberapa studi prospektif menyatakan bahwa penyebab alergi makanan 

terbanyak adalah 2,5% susu sapi, 2% telur dan kacang sebanyak 0,5-0,7% 

(Crump, 2004). Sedangkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Candra 

(1997), anak yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit atopi, jika diberikan 

susu sapi dan susu kedelai, kemungkinan mengalami insidensi dermatitis, asma 

dan alergi makanan lebih tinggi daripada diberi ASI atau susu hidrolisa 

(McNamara, 2000). Susu sapi sedikitnya memiliki 20% komponen yang dapat 

menimbulkan produksi antibodi (Rengganis, 2007). 

Prevalensi DA banyak terdapat pada bayi dan anak, mendasari penulis 

memilih lokasi penelitian hubungan antara konsumsi susu formula dengan 

kejadian DA anak di Klinik Pelayanan Medik Dasar Kedungjati Husada 

Kabupaten Grobogan, karena klinik ini memiliki kunjungan pasien anak cukup 

tinggi yaitu sekitar 30% dari kunjungan total pasien. Selain itu, klinik yang 

beralamat di jalan Wonosegoro-Kedungjati ini juga merupakan klinik pilihan 

utama di kecamatan Kedungjati. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara konsumsi susu formula dengan 

kejadian DA anak di Klinik Pelayanan Medik Dasar Kedungjati Husada 

Kabupaten Grobogan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsumsi 

susu formula dengan kejadian DA anak di Klinik Pelayanan Medik Dasar 

Kedungjati Husada Kabupaten Grobogan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

hubungan antara konsumsi susu formula dengan kejadian DA anak. 

2. Manfaat Aplikatif 

2.1. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan 

penelitian selanjutnya. 

2.2.  Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemakaian ASI eksklusif di 

antara para ibu. 


