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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pioderma adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh kuman pembentuk nanah (bakteri 

piogenik) yaitu Staphylococcus aureus dan Streptococcus ß hemoliticus atau keduanya. dan 

bakteri yang lain proteus dan pseudomonas (Hartadi, 2001).  

Pioderma merupakan penyakit yang masih banyak ditemukan di Indonesia. Pioderma 

merupakan sepuluh penyakit terbanyak di Indonesia. Insidensi pioderma di Poliklinik Kulit dan 

Kelamin RS Sanglah Denpasar pada tahun 2006, 2007, 2008 berturut-turut adalah 6,5% (287 

kasus), 6,23% (267 kasus), 4,5% (175 kasus) (Laksmi Dewi, 2009). Data dari 8 Rumah Sakit 

(Cipto Mangunkusumo, Haji, Fatmawati, Palang Merah Indonesia, Hasan Sadikin, Kariadi, 

Sutomo, Adam Malik) di enam kota besar di Indonesia pada tahun 2001 didapatkan 1237 

(13,86%) dari 8919 kunjungan baru pasien kulit anak adalah pioderma (Tina, 2005). Data dari 

penelitian di Divisi Dermatologi Anak Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Prof. Dr.R.D.Kandou 

Manado dari 1403 pasien anak, terdapat 613 pasien (43,69%) dengan penyakit kulit infeksi. 

Bakteri merupakan penyebab infeksi terbanyak, yaitu 316 pasien (51,55%), jenis infeksi 

terbanyak impetigo krustosa 150 pasien (24,47%). Kelompok umur terbanyak 5-14 tahun 342 

pasien (56,79%), dan terbanyak pasien laki-laki (55,95%) (Shienty Gaspersz, 2009). Data di sub 

dermatologi anak bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin RS dr. Sardjito Yogyakarta dari tahun 

2005 sampai 2007 didapatkan pioderma sebanyak 206, 77, dan 152 kasus. Kasus terbanyak 
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adalah impetigo (Agnes, 2008). Pioderma erat hubungannya dengan higien yang kurang baik, 

menurunnya daya tahan tubuh, dan telah ada penyakit lain di kulit ( Hartadi, 2001 ). 

Pioderma dibagi menjadi dua golongan yaitu, pioderma primer, infeksi akibat invasi 

langsung kuman pada kulit yang sebelumnya normal, dan pioderma sekunder, infeksi terjadi 

setelah ada lesi kulit sebelumnya. Bentuk klinis pioderma terdiri dari berbagai macam, yaitu 

impetigo, folikulitis, ektima, paronikia, selulitis, erisepelas, flegmon, abses multipel kelenjar 

keringat, staphylococcal scalded skin syndrome dan hidradenitis supurativa (Adhi Djuanda, 

2003). 

Peneliti memilih Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi karena setelah melakukan 

survey pendahuluan di RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari-Desember 2009 didapatkan 

penderita baru pioderma sebanyak 68 orang (6,1%) dari semua kunjungan (1114 kasus). 

Berdasarkan uraian diatas akan dilakukan penelitian profil penderita pioderma meliputi, 

usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, pengobatan dan bentuk klinis 

pioderma di RSUD Genteng Banyuwangi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah profil penderita baru pioderma di Unit Rawat Jalan Kulit dan Kelamin 

RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari – Desember 2009? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui profil penderita baru pioderma di Unit Rawat Jalan Kulit dan Kelamin 

RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari – Desember 2009. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah penderita baru pioderma di Unit Rawat Jalan Kulit dan 

Kelamin RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari – Desember 2009. 

2. Mengetahui deskripsi umur penderita baru pioderma di Unit Rawat Jalan Kulit 

dan Kelamin RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari – Desember 2009. 

3. Mengetahui deskripsi jenis kelamin penderita pioderma di Unit Rawat Jalan Kulit 

dan Kelamin RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari – Desember 2009. 

4. Mengetahui deskripsi pekerjaan penderita baru pioderma di Unit Rawat Jalan 

Kulit dan Kelamin RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari – Desember 

2009. 

5. Mengetahui deskripsi pendidikan penderita baru pioderma di Unit Rawat Jalan 

Kulit dan Kelamin RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari – Desember 

2009. 

6. Mengetahui deskripsi manifestasi klinis pioderma di Unit Rawat Jalan Kulit dan 

Kelamin RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari – Desember 2009. 

7. Mengetahui deskripsi pengobatan penderita baru pioderma di Unit Rawat Jalan 

Kulit dan Kelamin RSUD Genteng Banyuwangi periode Januari – Desember 

2009. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk akademis 

1. Menambah wawasan tentang penelitian kesehatan terutama mengenai pioderma. 



 

 

xi 

 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber data untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat untuk klinis 

1. Memberi informasi bagi tenaga medis tentang profil penderita pioderma dalam upaya 

deteksi dini, pencegahan, dan perawatan bagi penderita. 

2. Menjadi bahan acuan dalam penyuluhan, sehingga diharapkan dapat menurunkan 

angka kejadian pioderma. 

1.4.3 Manfaat untuk masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam peningkatan 

pencegahan terhadap kejadian pioderma. 

 


