
1 

BAB 1   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Urtikaria ialah reaksi vaskular di kulit akibat bermacam-macam sebab, 

biasanya ditandai dengan edema setempat yang cepat timbul dan menghilang 

perlahan-lahan, berwarna pucat dan kemerahan, meninggi di permukaan kulit, 

sekitarnya dapat dikelilingi halo. Keluhan subyektif biasanya gatal, rasa tersengat 

atau tertusuk (Aisah, 2008). 

Urtikaria dan angioedema sering dijumpai pada semua umur, orang 

dewasa lebih banyak mengalami urtikaria dibandingkan dengan usia muda. 

SHELDON (1951), menyatakan bahwa umur rata-rata penderita urtikaria ialah 35 

tahun, jarang dijumpai pada umur kurang dari 10 tahun atau lebih dari 60 tahun 

(Aisah, 2008). Pada literatur lain menyebutkan bahwa distribusi usia yang paling 

sering adalah 0-9 tahun dan 30-40 tahun (Hasan, 2009).  

Pada penelitian Uthman (1995) yang dilakukan selama 4 tahun pada klinik 

Dermatologi di propinsi Saudi Arabia Timur menunjukkan di antara 274 pasien 

urtikaria, 188 (68,6%) pasien adalah perempuan. Hasil penelitian Nopriyati (2008) 

dan Wibowo (2006) tidak berbeda dengan penelitian Nizam (2004), di antara 81 

pasien urtikaria kronik, 53 (65,4%) perempuan dan 28 (34,6%) laki-laki. Beberapa 

kepustakaan menyebutkan bahwa urtikaria kronik pada perempuan lebih sering 

dibandingkan laki-laki dengan rasio perbandingan laki-laki dan perempuan 

mendekati 1:2 (Wibowo, 2006), (Nopriyati, 2008). 

Untuk di Indonesia belum ada data yang pasti tentang populasi penduduk 

yang menderita urtikaria (Wong, 2009). Didapatkan data dari 7 rumah sakit di 5 
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kota besar di Indonesia pada tahun 2000 sebesar 1,7% penderita urtikaria dari 

7.638 kunjungan baru (Wibowo, 2006).  

Dalam periode 3 penelitian yaitu 1993 sampai dengan 1995, telah berhasil 

dikumpulkan data-data kasus baru penyakit alergi kulit di lingkungan SMF Kulit 

Kelamin RSU Tangerang. Ditinjau dari segi diagnosis dan kelompok umur kasus, 

maka urtikaria termasuk penyakit alergi kulit yang paling sering dijumpai. 

Penyakit urtikaria menduduki peringkat keempat dengan jumlah kasus 627 

(11,02%) (Kurniati, 1996). 

Telah dikumpulkan data beberapa penyakit kulit alergik di Rumah Sakit 

Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang selama lima tahun (1996-2000). Data tersebut 

menunjukkan bahwa urtikaria menempati urutan ketiga dalam daftar penyakit 

kulit alergik yang penting untuk diteliti (Kabulrachman, 2001).  

Peneliti memilih kota Malang Jawa Timur karena setelah melakukan 

survei pendahuluan jumlah kasus urtikaria di Poli Kulit dan Kelamin Rumah Sakit 

Umum Dr. Saiful Anwar Malang periode 1 Januari 2011 – 31 Desember 2011 

terdapat sekitar 244 (1,79%) kasus urtikaria dari seluruh angka kunjungan 13.559 

kasus. Adapun pemilihan tidak dilakukan di Rumah Sakit lain adalah karena 

peneliti ingin mengetahui jumlah kasus pada Rumah Sakit rujukan di Malang. 

Berdasarkan data rekam medis di Poli Kulit dan Kelamin Rumah Sakit 

Umum Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2009 sampai dengan 2011, terdapat 

peningkatan jumlah kasus urtikaria. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 

1,02%, tahun 2010 sebesar 1,70%, dan tahun 2011 sebesar 1,79%. Data rekam 

medis ini hanya menyatakan jumlah kasus urtikaria saja tanpa memilah urtikaria 

akut maupun kronik.  



3 
 

Belum diketahui alasan mengapa terjadi peningkatan jumlah kasus 

urtikaria di Poli Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar 

Malang. Hal ini mungkin disebabkan faktor penyebab urtikaria yang sangat 

banyak dan sebagian besar tidak diketahui penyebab pastinya. Diduga penyebab 

urtikaria bermacam-macam, antara lain: makanan (ikan laut, ayam, telor, kacang-

kacangan, coklat, daging, susu), cuaca (panas, dingin, kering, lembab), lingkungan 

(debu, bulu, serbuk sari), bahan (sabun, logam, karet, plastik), infeksi (gigi, sistem 

pernapasan, sistem urogenital, sistem pencernaan), dan lain-lain seperti obat 

topikal, obat sitemik, dan stress emosi.  

Penderita atopi lebih mudah mengalami urtikaria dibandingkan dengan 

orang normal. Tidak ada perbedaan frekuensi jenis kelamin, baik laki-laki maupun 

perempuan. Umur, aktivitas, dan perubahan musim dapat mempengaruhi 

hipersensitivitas yang diperankan oleh IgE (Aisah, 2008). 

Penatalaksanaan utama urtikaria meliputi langkah-langkah umum untuk 

mencegah atau menghindari faktor pemicu dan farmakoterapi. Penatalaksanaan 

tersebut distratifikasikan menjadi first-line therapy, second-line therapy, dan 

third-line therapy (Poonawalla, 2009). 

Berdasarkan uraian tersebut maka telah dilakukan penelitian tentang profil 

penderita urtikaria di Poli Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Dr. Saiful 

Anwar Malang periode 1 Januari 2011 – 31 Desember 2011. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah profil penderita urtikaria di Poli Kulit dan Kelamin Rumah 

Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang periode 1 Januari 2011 – 31 Desember 

2011 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui profil penderita urtikaria di Poli Kulit dan Kelamin 

Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang periode 1 Januari 2011 – 31 

Desember 2011. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.  Mengetahui jumlah penderita urtikaria di Poli Kulit dan Kelamin Rumah 

Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang periode 1 Januari 2011 – 31 

Desember 2011. 

2. Mengetahui profil penderita urtikaria di Poli Kulit dan Kelamin Rumah 

Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang periode 1 Januari 2011 – 31 

Desember 2011 yang meliputi: 

a. Usia 

b. Jenis kelamin 

c.  Faktor penyebab (makanan, cuaca, lingkungan, bahan, infeksi, dan 

lain-lain seperti obat topikal, obat sitemik, dan stress emosi)  

d. Lama Keluhan 

e. Riwayat atopi  

f. Jenis terapi  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Masyarakat 

Memberikan informasi gambaran mengenai faktor penyebab terbanyak  

pada urtikaria.  

1.4.2 Klinis 
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Memberikan informasi bagi tenaga medis agar dapat meningkatkan 

pelayanan kesehatan khususnya di bagian Poli Kulit dan Kelamin. 

1.4.3 Akademis 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber data untuk 

penelitian berikutnya, serta pendorong bagi pihak yang berkepentingan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penelitian kesehatan 

terutama mengenai urtikaria.  


