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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Dermatitis adalah peradangan kulit (epidermis dan dermis) sebagai respon 

terhadap pengaruh faktor eksogen dan atau faktor endogen, menimbulkan 

kelainan klinis berupa efloresensi polimorfik (eritema, edema, papul, vesikel, 

skauma, likenifikasi) dan keluhan gatal. Tanda polimorfik tidak selalu timbul 

bersamaan, bahkan mungkin hanya beberapa (oligomorfik). Dermatitis cenderung 

sering kambuh kembali (residif) dan menjadi kronis (Sularsito, 2010). 

Selama 30 tahun terakhir,  peningkatan prevalensi dari penyakit Atopic 

Dermatitis (AD) di dunia mencapai 18 % pada anak-anak dan 5 % pada orang 

dewasa . Selain itu Allergic Contact Dermatitis (ACD) terjadi sekitar 7% dari 

populasi umum, diantaranya 3-24 % pada anak dan 33 - 64 % pada lansia (Silny 

dkk, 2013). 

Gambaran sepuluh (10) penyakit terbanyak pada penderita rawat jalan di 

Rumah Sakit Umum di Indonesia yang diperoleh dari Ditjen Pelayanan Medik 

Departemen Kesehatan tahun 2009, ditemukan jumlah kasus penyakit kulit dan 

jaringan subkutan lainnya yakni sebesar 247.256 kasus diantaranya 99.303 kasus 

pada laki-laki dan 147.953 kasus pada perempuan (Ahmad dkk,2009).Dan  pada 

tahun 2010 terdapat 122.076 kasus diantaranya 48.576 kasus pada laki-laki dan 

73.500 kasus pada perempuan (Ahmad dkk, 2010). 

Penelitian dilakukan di Puskesmas Dinoyo JL. MT. Haryono IX/13, 

Kecamatan Lowok Waru, Malang. Dilihat dari data kesehatan tahun 2012 

DINKES Malang, prevalensi penderita dermatitis pada Puskesmas Dinoyo sebesar 

1760 kasus untuk pasien yang menderita dermatitis kontak alergi (DKA) 

diantaranya terdapat 559 kasus pada laki-laki dan 1201 kasus pada perempuan. 

Sedangkan prevalensi pasien yang menderita dermatitis kontak iritan (DKI) 
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sebesar 27 kasus diantaranya terdapat 2 kasus pada laki-laki dan 25 kasus pada 

perempuan.  

Dengan gambaran ini, kejadian tersebut merupakan kejadian yang cukup 

tinggi yang salah satu penyebabnya adalah pola hidup bersih yang buruk. Adapun 

faktor lain penyebab terjadinya dermatitis yaitu dapat berasal dari luar (eksogen), 

misalnya bahan kimia (contoh:detergen, asam, basa, oli, semen), fisik (contoh: 

sinar, suhu), “mikroorganisme” (bakteri, jamur); dapat pula dari dalam (endogen), 

misalnya berupa perilaku individu seperti kebersihan perorangan. Sebagian lain 

tidak diketahui etiologinya yang pasti (Sularsito, 2010). Jika seseorang telah 

menderita dermatitis, maka mau tak mau harus merubah pola hidup yang sehat 

dan bersih agar tidak memperburuk penyakitnya. 

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan 

dan merupakan wujud pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan Undang-

Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Saat ini paradigma pelayanan 

kefarmasian telah bergeser dari pelayanan yang berorientasi pada obat (drug 

oriented) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (patient oriented) yang 

mengacu pada azas Pharmaceutical Care. Kegiatan pelayanan yang semula hanya 

berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi bertambah menjadi pelayanan 

yang komprehensif berbasis pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup 

pasien (Muchid dkk, 2008). 

Konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut maka farmasis dituntut 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berkomunikasi 

dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien di 

samping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Farmasis disarana 

pelayanan kesehatan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan informasi 

yang tepat tentang terapi obat kepada pasien. Farmasis berkewajiban menjamin 

bahwa pasien mengerti dan memahami serta patuh dalam penggunaan obat 

khususnya kelompok pasien lanjut usia dan pasien dengan penyakit kronis 

(Muchid dkk, 2008). 



3 
 

 

 

Home Pharmacy Care oleh farmasis adalah pendampingan pasien oleh 

farmasis dengan persetujuan pasien atau keluarganya. Home Pharmacy Care oleh 

farmasis diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pemahaman tentang 

pengobatan dan memastikan bahwa pasien yang telah berada di rumah dapat 

menggunakan obat dengan benar (Muchid dkk, 2008). 

Home Pharmacy Care terutama untuk pasien yang tidak atau belum dapat 

menggunakan obat dan atau alat kesehatan secara mandiri, yaitu pasien yang 

memiliki kemungkinan mendapatkan risiko masalah terkait obat misalnya 

komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karateristik obat, kompleksitas 

pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat dan atau 

alat kesehatan agar tercapai efek yang terbaik (Muchid dkk, 2008). 

Dengan adanya pemahaman tentang penggunaan obat dermatitis baik oral 

maupun topikal melalui home pharmacy care yang diterapkan oleh farmasis, 

diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan penderita dermatitis sehingga 

dapat mengubah perilaku kesehatan penderita menjadi patuh dalam menggunakan 

obat. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Dinoyo Malang karena di 

Puskesmas tersebut berbasis klinik serta mempunyai pelayanan rawat jalan dan 

rawat inap selain itu tempatnya yang setrategis sehingga pasien banyak yang 

melakukan pengobatan di puskesmas tersebut.  

Didalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah one group pre 

test dan post tes tdesign yaitu menggunakan perhitungan statistik t-test (uji-t). 

Dalam penelitian ini, uji-t digunakan untuk mengetahui apakah home pharmacy 

care dapat mempengaruhi pengetahuan tentang pengguanaan obat dermatitis oral 

maupun topikal pada pasien penderita dermatitis rawat jalan di Puskesmas Dinoyo 

Malang. 

1.2     Rumusan Masalah 

Apakah home pharmacy care dapat mempengaruhi peningkatan pengetahuan 

penderita dermatitis tentang penggunaan obat dermatitis di Puskesmas Dinoyo? 
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1.3         Tujuan Penelitian 

1.3.1     Tujuan Umum 

 Memberikan informasi tentang penyakit dermatitis dan penyebab penyakit 

dermatitis serta penggunaan obat dermatitis oral maupun topikal yang tepat 

terhadap penderita dermatitis di Puskesmas Dinoyo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui bahwa home pharmacy care dapat mempengaruhi 

peningkatan pengetahuan tentang penggunaan obat dermatitis pada penderita 

dermatitis di Puskesmas Dinoyo. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Home Pharmacy Care dapat mempengaruhi peningkatan pengetahuan 

tentang penggunaan obat dermatitis di Puskesmas Dinoyo. Dengan keterangan 

apabila nilai thitung>ttabel, maka Ho (tidak ada pengaruh) ditolak dan H1 (ada 

pengaruh) diterima. 

1.5  Manfaat Penelitian 

(1) Memberikan informasi kepada pasien tentang penyakit dermatitis, 

penyebab penyakit dermatitis, gejala penyakit dermatitis dan 

penggunaan obat dermatitis. 

(2) Memberikan gambaran untuk pengembangan home pharmacy care 

pada penderita dermatitis. 

(3) Memberikan gambaran untuk pengembangan peran farmasis pada 

pelayanan kefarmasian yang berkaitan dengan home pharmacy care. 

(4) Memberikan gambaran untuk penelitian lebih lanjut mengenai home 

pharmacy care. 

(5)  Sebagai bekal kepada farmasis yang akan melakukan home pharmacy 

care. 


