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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

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). 

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 
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(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 
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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. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan kejadian dermatitis atopik pada balita antara 

yang minum ASI eksklusif dan Susu formula? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kejadian 

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

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

perbandingan angka kejadian dermatitis atopik pada balita yang diberi 

susu ASI eksklusif dan susu formula. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemakaian ASI 

eksklusif di antara para ibu. 


