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ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN KEJADIAN DERMATITIS ATOPIK PADA 

BALITA YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF DAN SUSU 

FORMULA DI POLI KULIT DAN POLI ANAK RSUD 

SALATIGA 

 
Satiti Endah Dwi Wulandari, Ratih Pramuningtyas, Nurrachmat Mulianto 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Latar Belakang: Dermatitis Atopik (DA) merupakan penyakit kulit kronis, 

residif yang sering terjadi pada bayi, anak dan dewasa. Perlindungan pertama DA 

pada balita adalah Air Susu Ibu (ASI). ASI kaya akan Immunoglobulin A yang 

dapat membantu melindungi saluran cerna dengan mengikat protein asing yang 

berpotensi sebagai alergen dan menghambat absorpsinya sedangkan susu formula 

yang berasal dari susu sapi mengandung protein asing yaitu casein dan whey yang 

tidak mudah dicerna dan menimbulkan reaksi alergi pada balita. 

Tujuan: Untuk mengetahui perbandingan kejadian dermatitis atopik pada balita 

antara yang diberi ASI Eksklusif dan susu formula di poli kulit dan poli anak 

RSUD Salatiga. 

Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan teknik 

purposive sampling di RSUD Salatiga.  

Hasil: Didapatkan 15 dari 20 sampel pasien balita minum Susu Formula 

mengalami DA dan 7 dari 20 balita yg minum ASI Eksklusif mengalami DA. 

Data dianalisis dengan chi square (  ) didapatkan    = 6,465 dan p = 0,011. 

Maka Ho ditolak dan    diterima. Nilai uji korelasi sebesar 0,333 menunjukkan 

kekuatan korelasinya lemah. 

Kesimpulan: Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi ASI Eksklusif 

dan susu formula pada kejadian dermatitis atopik, dimana lebih banyak kejadian 

DA pada konsumsi susu formula dibanding ASI Eksklusif. 
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ABSTRACT 

 

COMPARISON OF CHILDREN ATOPIC DERMATITIS IN EXCLUSIVE 

BREASTFEEDING AND FORMULA MILK IN DERMATOLOGY AND 

PEDIATRIC CLINIC AT RSUD SALATIGA 

 

Satiti Endah Dwi Wulandari, Ratih Pramuningtyas, Nurrachmat Mulianto 

 

Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Surakarta/ RSUD Salatiga 

 

Background: Atopic dermatitis is a chronic and residif disease which often 

occurs in infants, children and adults. The first protection of atopic dermatitis in 

infants is breastfeeding (ASI). Breastfeeding have a lot of Immunoglobulin A that 

protect the gastrointestinal tract by binding to foreign proteins as potential 

allergens and inhibits the absorption. Cow's milk protein is casein and whey are 

not easily digested and cause allergic reactions in infants. 

Objective: To determine the comparative incidence of atopic dermatitis in infants 

between exclusive breast-fed and formula milk in dermatology and pediatric in a 

hospital in Salatiga. 

Methods: The study used a cross-sectional study with purposive sampling 

technique. The research sample was a toddler who visited the poly shell and poly 

child hospitals Salatiga. To determine the significance of the comparison 

kerjadian atopic dermatitis with milk consumption used chi square test (x
2
) with α 

= 0.05. 

Results: 15 of 20 patient samples drunk milk formula had DA and 7 of the 20 

infants who experienced DA Exclusively breastfed. Data were analyzed with chi-

square (x
2
) obtained x

2
 = 6.465 and p = 0.011. So Ho rejected and H1 accepted. 

Correlation test value of 0.333 indicates weak correlation strength. 

Conclusion: There are significant differences between the consumption of 

exclusive breastfeeding and infant formula with the onset of atopic dermatitis. 

where more events DA on formula milk consumption compared with exclusive 

breastfeeding. 
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PENDAHULUAN 

Dermatitis atopik merupakan penyakit kulit kronis, residif yang sering 

terjadi pada bayi, anak dan dewasa. Penyakit ini sering ditemukan bersama 

dengan asma, rhinitis alergi dan hay fever. Umumnya disertai dengan peningkatan 

kadar IgE serum penderita. Istilah atopik berasal dari kata Yunani atopos yang 

artinya di luar tempat, diperkenalkan oleh Coca pada tahun 1923, yaitu istilah 

yang dipakai untuk sekelompok penyakit pada individu yang mempunyai riwayat 

kepekaan dalam diri dan keluarganya, berupa hipersensitivitas yang ditandai 

dengan gejala asma, rhinitis alergika, urtikaria dan dermatitis atopik (Djuanda, 

2007). 

Etiologi dermatitis atopik (DA) masih belum diketahui dan patogenesisnya 

sangat kompleks serta melibatkan banyak faktor sehingga menggambarkan suatu 

penyakit yang multifaktorial. Salah satu teori yang banyak dipakai untuk 

menjelaskan patogenesis DA adalah teori imunologik. Konsep imunopatologi ini 

berdasarkan bahwa pada pengamatan 75% penderita DA mempunyai riwayat 

penyakit atopi lain pada keluarga atau pada dirinya. Selain itu beberapa parameter 

imunologi dapat diketemukan pada DA, seperti peningkatan kadar IgE dalam 

serum pada 60-80% kasus, adanya IgE spesifik terhadap bermacam aerolergen 

dan eosinofilia darah serta diketemukannya molekul IgE pada permukaan sel 

Langerhans epidermal. Pada DA didapatkan pula abnormalitas imunitas seluler, 

dengan manifestasi  klinisnya antara lain penderita lebih rentan terhadap infeksi 

virus seperti herpes simpleks virus, vaccinia, coxsackie A16 dan meningkatnya 

kerentanan terhadap infeksi kronis dermatofita serta menurunnya kepekaan pada 

alergen kontak yang spesifik (Harijono, 2007). 

Imunopatogenesis DA dimulai dengan paparan imunogen atau alergen dari 

luar yang mencapai kulit, dapat melalui sirkulasi setelah inhalasi atau seceara 

langsung melalui kontak dengan kulit. Pada pemaparan pertama terjadi sensitasi, 

dimana alergen akan ditangkap oleh sel penyaji antigen (Antigen Presenting Cell 

= APC) untuk kemudian diproses dan disajikan kepada sel limfosit T dengan 

bantuan MHC kelas II. Hal ini menyebabkan sel T menjadi aktif dan mengenali 

alergen tersebut melalui reseptor (T cell reseptor = TCR). Setelah paparan, sel T 

akan berdeferensiasi menjadi subpopulasi sel Th2 karena mensekresi IL-4 dan 

sitokin ini merangsang aktivitas sel B untuk menjadi sel plasma dan memproduksi 

IgE (yang spesifik terhadap alergen). Begitu ada di dalam sirkulasi IgE segera 

berikatan dengan sel mast dan basofil. Pada paparan alergen berikutnya, IgE telah 

tersedia pada permukaan sel mast, sehingga terjadi ikatan antara alergen dengan 

IgE. Ikatan ini akan menyebabkan degranulasi Mast Cell. Degranulasi Mast Cell 

akan mengeluarkan mediator baik yang telah tersedia (preformed mediators) 

seperti histamin yang akan menyebabkan reaksi segera, ataupun mediator yang 

baru dibentuk seperti leukotrien C4 (LTC4), prostaglandin D2 (PGD2) dan lain 

sebagainya (Harijono, 2007). 

Kadar IgE dalam serum penderita DA dan jumlah eosinofil dalam darah 

perifer umumnya meningkat. Terbukti bahwa ada hubungan secara sistemik antara 

DA dan alergi saluran napas, karena 80% anak dengan DA mengalami asma 

bronchial atau rhinitis alergik. Dari percobaan pada tikus yang disensitasi secara 

epikutan dengan antigen, akan terjadi dermatitis alergik, IgE serum meningkat, 



 

eosinofilia saluran napas, dan respon berlebihan terhadap metakolin. Hal tersebut 

menguatkan dugaan bahwa pajanan alergen pada DA akan mempermudah 

timbulnya asma bronchial (Sularsito, 2007). 

Gejala utama DA adalah pruritus, dapat hilang timbul sepanjang hari, 

tetapi umumnya lebih hebat pada malam hari. Akibatnya penderita akan 

menggaruk sehingga timbul bermacam-macam kelainan di kulit berupa papul, 

likenifikasi, eritema, erosi, ekskoriasi, eksudasi, dan krusta (Sularsito, 2007). 

Berdasarkan International Study of Ashma and Allergies in Children 

prevalensi gejala dermatitis atopik pada anak usia enam atau tujuh tahun sejak 

periode tahun pertama bervariasi yakni kurang dari 2% di Iran dan Cina, kira-kira 

20% di Australia, Inggris dan Skandinavia. Prevalensi yang tinggi juga ditemukan 

di Amerika. Di Inggris, pada survey populasi pada 1760 anak-anak yang 

menderita dermatitis atopik dari usia satu hingga lima tahun ditemukan kira-kira 

84% kasus ringan, 14% kasus sedang, 2% kasus berat (William H.C., 2005). 

Standardisasi diagnosis DA di Eropa (The Europian Task Force on Atopic 

Dermatitis) menggunakan indek dengan sebutan SCORAD (Score of Atopic 

Dermatitis) (Harijono, 2007). Kejadian dermatitis atopik sering dijumpai pada 

bayi dan anak-anak. Gejala klinis dermatitis atopik bervariasi dari gejala ringan 

sampai berat. (Krafchik, 2008). Menurut laporan kunjungan bayi dan anak di 

Indonesia, dermatitis atopik berada pada urutan pertama (611 kasus) dari 10 

penyakit kulit yang umum ditemukan pada anak-anak. Di klinik 

dermatovenerologi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, pada periode bulan Februari 

2005 sampai Desember 2007, terdapat 73 kasus dermatitis atopik pada bayi 

(Budiastuti M.,dkk., 2007). Sedangkan data di Unit Rawat Jalan Penyakit Kulit 

Anak RSU Dr. Soetomo didapatkan jumlah pasien DA mengalami peningkatan 

dari 116 pasien (8,14%) pada tahun 2006, tahun 2007 menjadi 148 pasien 

(11,05%) sedangkan tahun 2008 sebanyak 230 pasien (11,65%) (Zulkarnain I., 

2009). Prevalensi pada anak laki-laki sekitar 20% dan 19% pada anak perempuan 

(Tada J., 2002). 

Salah satu faktor perlindungan utama Dermatitis Atopik adalah ASI (Air 

Susu Ibu). ASI yang diberikan secara eksklusif selama enam bulan kehidupan 

akan memberikan keuntungan nutrisional dan melindungi anak dari penyakit 

alergi. ASI eksklusif selama enam bulan dimaksudkan untuk menghindarkan bayi 

dari pemberian makanan yang dapat menimbulkan dan sebagai faktor presipitasi 

alergi. ASI kaya akan immunoglobulin A (IgA) yang dapat membantu melindungi 

saluran cerna dengan mengikat protein asing yang berpotensi sebagai alergen dan 

menghambat absorbsinya. kandungan ASI akan menstimulasi pematangan saluran 

cerna, sehingga akan lebih siap untuk menerima antigen, mengatur flora normal 

saluran cerna dan faktor imunomodulator. Bayi dengan resiko tinggi atopik yang 

tidak mendapat ASI eksklusif mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita 

dermatitis atopik (Budiastuti M., 2007). 

Berdasarkan survey demografi dan kesehatan Indonesia pada tahun 1997 

dan 2003, diketahui bahwa angka pemberian ASI eksklusif turun dari 49% 

menjadi 39%, sedangkan penggunaan susu formula meningkat tiga kali lipat. 

Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Peningkatan Penggunaan 

Air Susu Ibu, dr. Dien Sanyoto Besar, Sp.A (Prasetyono, 2009). Susu Formula 



 

berisi susu, gula, dan air serta beberapa modifikasi. Protein pada susu sapi 

memang lebih tinggi dari ASI yaitu menyumbang 20% energi dibandingkan ASI 

yang hanya 7 %. Secara kuantitas memang kadar protein pada ASI lebih kecil, 

tetapi secara kualitas tidak. Kualitas protein ditentukan oleh asam amino. Protein 

pada ASI mengandung casein lebih rendah, dalam pencernaan casein berinteraksi 

dengan chloride membentuk curd (gumpalan). Casein pada susu sapi lebih tinggi 

sehingga curd yang dihasilkan lebih keras sehingga sulit dicerna bayi. Kandungan 

protein  utama pada ASI adalah laktalbumin yang mudah dicerna (Subijanto MS, 

2005). 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mekakukan penelitian 

mengenai perbandingan kejadian dermatitis atopik pada balita yang diberi ASI 

eksklusif dan susu formula di RSUD Salatiga. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kejadian 

dermatitis atopik pada balita antara yang minum ASI eksklusif dan Susu formula. 

 

METODE PENELITIAN  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian analitik 

observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian ini 

dilakukan di Poli Kulit dan Poli Anak RSUD Salatiga dengan waktu penelitian 

bulan Agustus 2012. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien balita 

yang berkunjung ke RSUD salatiga dan sampel penelitiannya adalah balita yang 

berkunjung ke Poli Kulit dan Poli Anak RSUD Salatiga.  

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non-

probability sampling dengan pendekan pusposive sampling. Penentuan besar 

sampel penelitian dengan menggunakan rumus uji hipotesis terhadap rerata dua 

populasi dan dihasilkan besar minimal sampel 17,25 atau 18 sampel untuk satu 

kelompok. Sehingga dibutuhkan minimal 36 sampel untuk dua kelompok. Peneliti 

menggunakan 40 sampel untuk penelitian ini.  

Kriteria sampel yang memenuhi syarat penelitian (inklusi) adalah pasien 

balita di poli Anak dan poli Kulit RSUD Salatiga dan orang tua yang bersedia 

berpartisipasi dalam penelitian. Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu adanya 

keluarga yang memiliki riwayat atopik.  

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu konsumsi makanan balita apakah 

ASI atau Susu Formula yang didapatkan dari data kuosioner yang diisi oleh orang 

tua pasien balita. Variabel terikatnya adalah Dermatitis Atopik. Variabel perancu 

antara lain riwayat alergi makanan dan faktor genetik.  

Prosedur penelitian ini yang pertama  adalah membagikan kuesioner yang 

berisi blanko persetujuan (inform consent), identitas anak dan orang tua, serta data 

pemeriksaan pada kulit, riwayat atopik, riwayat keluarga, dan riwayat konsumsi 

makanan. Data mengenai penggunaan konsumsi susu juga disertakan dengan 

rinci. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

data menggunakan program SPSS 19 for windows, untuk mengetahui 

perbandingan kejadian dermatitis atopik pada balita yang diberi ASI Eksklusif dan 



 

susu formula. Untuk mengetahui uji korelasi digunakan uji korelasi Lambda untuk 

melihat kekuatan pengaruh antara dermatitis atopik dengan pemberian susu.  

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus – 28 September 2012 

di Poli Kulit dan Poli Anak Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Subjek 

penelitian adalah balita yang berjumlah 40 balita dengan rincian 20 balita yang 

mengkonsumsi ASI Eksklusif dan 20 balita yang mengkonsumsi Susu Formula. 

1. Deskripsi  Sampel Penelitian  

Tabel 1. Distribusi Sampel Penelitian Menurut Jenis Kelamin 

Karakteristik 

Sampel 

Range Frekuensi Persen 

(%) 

Jenis Kelamin Laki-laki 19 47,5 

 Perempuan 21 52,4 

Total   40 100 

 (Sumber : Data Primer Agustus 2012) 

Tabel 2. Distribusi Sampel Penelitian Menurut Usia 

Karakteristik 

Sampel 

Range Frekuensi Persen 

(%) 

Usia 0 – 1 

1 – 2  

7 

16 

17,5 

40 

 2 – 3  

3 – 4  

4 – 5  

9 

8 

0 

22,5 

20 

0 

Total   40 100 

 

Dari tabel 1 dan 2 diperoleh sampel penelitian yaitu Balita yang 

berkunjung ke RSUD Salatiga dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 19 

balita (47,5%) dan perempuan sebanyak 21 balita (52,5%). Balita yang datang 

ke Poli Kulit dan Anak berusia 0-1 tahun sebanyak 7 balita (17,5%), usia 1-2 

tahun sebanyak 16 balita (40%), usia 2-3 tahun sebanyak 9 balita (22,5%), 

usia 3-4 tahun sebanyak 8 balita (20%) dan tidak ditemukan balita yang 

berusia 4-5 tahun selama penelitian ini berlangsung. 

2. Deskripsi hubungan pemberian susu dengan kejadian dermatitis atopik 

Tabel 3. Hubungan antara pemberian susu dengan kejadian Dermatitis Atopik 

pada Balita di Poli Kulit dan Poli Anak RSUD Salatiga 

Keterangan Dermatitis Atopik Jumlah 

Positif Negatif 

Pemberian 

Susu 

ASI Eksklusif 

Susu Formula 

7 

15 

13 

5 

20 

20 

    (Sumber : Data Primer Agustus 2012) 

 



 

Pada tabel 3 diperoleh data mengenai kejadian dermatitis atopik pada 

balita antara yang mengkonsumsi ASI Eksklusif dan susu formula. Pada 

subjek penelitian ini didapatkan balita yang mengkonsumsi ASI Eksklusif 

sebanyak 20 orang (50%) dimana 7 balita mengalami dermatitis atopik dan 12 

balita tidak mengalami dermatitis atopik. Sedangkan pada 20 balita yang 

mengkonsumsi susu formula didapatkan 15 balita mengalami Dermatitis 

Atopik dan 5 balita tidak mengalami dermatitis atopik. 

3. Hasil Perhitungan Chi-square 

Tabel 4. Hasil pengukuran dengan menggunakan uji Chi-Square 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.465
a
 1 .011   

Continuity Correction
b
 4.949 1 .026   

Likelihood Ratio 6.660 1 .010   

Fisher's Exact Test    .025 .012 

Linear-by-Linear Association 6.303 1 .012   

N of Valid Cases 40     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan uji analisis Chi 

Square diolah menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 19 

for windows dengan hasil sebagai berikut: nilai x
2
 = 6,465, harga p hitung adalah 

0,011. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima (karena p < 0,05). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan angka kejadian dermatitis atopik 

pada balita antara yang diberi ASI Eksklusif dan Susu Formula. Artinya bahwa 

angka kejadian dermatitis atopik pada balita yang mengkonsumsi susu formula 

lebih tinggi daripada balita yang mengkonsumsi ASI eksklusif.  

Setelah dianalisis dengan menggunakan uji analisis Chi Square test 

kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi Lambda untuk melihat kekuatan 

pengaruh antara dermatitis atopik dengan pemberian susu. Dari hasil analisis uji 

korelasi diperoleh nilai 0,333 ini berarti kekuatan korelasinya lemah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian susu bukan merupakan satu-satunya faktor resiko 

dari dermatitis atopik. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan 40 sampel yang terdiri dari 50% 

(20 orang) balita yang mengkonsumsi ASI Eksklusif dan 50% (20) balita yang 

mengkonsumsi susu formula. Sampel dengan jumlah 40 dapat mewakili untuk 

dilakukan uji statistik (Sopiyudin, 2011). 

Data yang diperoleh (tabel 5) menunjukkan perbandingan frekuensi 

kejadian dermatitis atopik antara balita yang diberi ASI eksklusif dan susu 



 

formula. Pada penelitian ini didapatkan 15 balita dari 20 balita yang 

mengkonsumsi susu formula mengalami dermatitis atopik. Sedangkan pada 

pemberian ASI Eksklusif, terdapat 7 balita yang menderita dermatitis atopik. Data 

ini menunjukkan bahwa penderita dermatitis atopik lebih banyak pada pemberian 

susu formula daripada ASI Eksklusif (Budiastuti M., 2007). 

Data yang telah didapat kemudian diuji dengan uji statistik Chi Square. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kejadian dermatitis atopik dengan pemberian susu. Uji hipotesis pada penelitian 

ini adalah komparatif tidak berpasangan dengan skala pengukuran nominal 

(Sopiyudin, 2011). 

Beberapa studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nutrisi memiliki 

peran penting dalam pencegahan alergi. ASI merupakan makanan bayi yang 

keluar dari kelenjar susu pada payudara ibu. ASI kaya akan immunoglobulin A 

yang membantu melindungi saluran cerna dan mengikat protein asing yang 

berpotensi sebagai alergen dan menghambat absorpsinya (Budiastuti M, 2007). 

Sedangkan pada susu formula, bahan yang dipergunakan unuk membuat susu 

formula sebagian besar berasal dari susu hewani terutama sapi. Beberapa 

penelitian melaporkan bahwa sekitar 2%-3% anak usia dibawah 2 tahun 

mengalami alergi terhadap susu sapi terutama terhadap kandungan proteinnya 

(Sayoeti, 2009). 

Alergi makanan lebih sering menimpa balita daripada orang dewasa 

karena sistem pencernaannya belum sempurna. Secara imunologik, sIgA pada 

permukaan mukosa dan limfosit pada lamina propia bisa menangkal alergen yang 

masuk ke dalam tubuh. Pada usus imatur, system pertahanan balita masih lemah, 

sehingga membuat alergen, virus dan bakteri mudah masuk ke dalam tubuh 

(Prasetyono, 2009).  

Alergi susu sapi adalah suatu reaksi yang tidak diinginkan yang muncul 

akibat konsumsi protein yang berasal dari susu sapi. Pada umumnya, reaksi ini 

muncul dengan perantaraan mediator Ig E, meskipun tidak jarang kasus alergi 

susu sapi muncul tanpa perantaraan mediator Ig E. Manifestasi klinis dari alergi 

susu sapi bisa berupa reaksi yang ringan atau sedang seperti regurgitasi, muntah, 

diare, konstipasi, darah pada tinja, dermatitis atopik, angioedem, urtikaria, pilek, 

batuk kronik, mengi, kolik persisten (ditandai dengan bayi menangis mendadak > 

3 jam perhari/minggu selama lebih dari 3 minggu) sampai dengan reaksi yang 

berat seperti gagal tumbuh akibat diare/ regurgitasi/ muntah yang berulang dan/ 

atau akibat dari bayi/ balita yang tidak mau makan, anemia defisiensi besi, 

laringoedem akut, dan syok anafilaksis (Santoso, 2011). 

Selain itu, susu formula mengandung casein dan whey yang merupakan zat 

yang sering menimbulkan suatu reaksi yang dimedisi oleh IgE. Pada paparan 

pertama, casein yang merupakan alergen ini akan dikenali oleh APC dan disajikan 

pada sel limfosit T dengan bantuan MHC kelas II. Hal ini menyebabkan sel T 

menjadi aktif dan mengenali antigen tersebut. Sel T akan berdiferensiasi menjadi 

sel Th2 karena mensekresi IL-4 dan sitokin ini merangsang aktivitas sel B untuk 

menjadi sel plasma dan memproduksi IgE yang spesifik terhadap alergen. Pada 

paparan berikutnya IgE tersebut akan berikatan dengan alergen dan menyebabkan 



 

degranulasi sel mast. Sehingga akan ter-release histamin yang menyebabkan 

reaksi segera (Subijanto MS, 2005).  

Kandungan ASI yang cukup baik yaitu probiotik dan prebiotik akan 

membantu menurunkan derajat keparahan dermatitis atopik dengan memodulasi 

protein proteoglikan pada enterosit yang menyebabkan aktivasi sel-sel dendritik 

dan respon Th1. Respon Th1 ini akan menekan Th2. Sehingga kejadian dermatitis 

atopik dapat dicegah. Probiotik telah dibuktikan dapat mengontrol inflamasi 

karena alergi dan menurunkan gejala yang berhubungan dengan dermatitis atopik 

dengan mekanismenya adalah melalui peningkatan produksi sitokin TGF-b. 

probiotik mampu menginduksi IL-12 dan IL-10 dan dengan kuat melakukan 

inhibisi terhadap aktivitas proliferasi dari Limfosit T-CD 41 serta menurunkan IL-

4, IL-5, IFN-  dan menjaga kadar IL-10 tetap cukup sehingga memungkinkan 
terjadinya toleransi oral dan homeostasis saluran cerna (Subijanto MS, 2005). 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara konsumsi ASI Eksklusif dan susu formula pada kejadian 

dermatitis atopik, dimana pada konsumsi susu formula menimbulkan kejadian 

dermatitis atopik yang lebih banyak daripada konsumsi ASI Eksklusif. 

SARAN 

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan lebih memperhatikan factor 

lain yang menyebabkan dermatitis atopik pada balita, juga penggunaan 

instrumentasi seperti kuosioner yang lebih rinci serta menyarankan agar para Ibu 

memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan penuh sehingga memperkecil risiko 

terjadinya dermatitis atopik pada balita.  
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