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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dermatitis adalah suatu reaksi peradangan kulit (epidermis dan dermis) 

yang peka terhadap berbagai rangsangan endogen dan ataupun eksogen, 

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 (residitif) dan menjadi kronis 

(Sularsito dan Djuanda, 2010). Berdasarkan penyebabnya, keadaan dermatitis 

mencangkup dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergik, dermatitis 

medikamentosa, dermatitis alimentosa, dermatitis statis dan lain sebagainya 

(Ardhie, 2004). 

Selama 30 tahun terakhir, peningkatan prevalensi dari penyakit Atropic 

Dermatitis (AD) didunia 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-anak dan 33-64 % pada lansia 

(Silny dkk, 2013). Berdasarkan sebuah penelitian yang baru-baru ini 

dilakukan menunjukkan bahwa penderita dermatitis yang terbanyak adalah 

kelompok 45-64 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, 

lokasi tersering kaki, penyebab tersering diterjen dan karet, serta pemberian 

terapi tersering ialah antihistamin dan kortikosteroid (Sunaryo dkk, 2012). 

Dermatitis merupakan salah satu penyakit terbanyak pada penderita rawat 

jalan di Rumah Sakit Umum di Indonesia, pada tahun 2009 ditemukan jumlah 

kasus penyakit kulit dan jaringan subkutan lainnya yakni sebesar 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). 

Penyebab dermatitis dapat berasal dari luar (eksogen), misalnya bahan 

kimia, fisik (contoh : sinar), mikroorganisme (bakteri, jamur); dapat pula dari 

dalam (endogen), misalnya dermatitis atopik. Sebagian lain tidak diketahui 
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pasti. Banyak macam dermatitis yang belum diketahui patogenesisnya, 

terutama yang penyebabnya faktor endogen (Afifah, 2012). 

Kelainan kulit bergantung pada stadium penyakit, batasnya dapat 

mencangkup pada satu tempat saja dan dapat pula menyebar. Pada stadium 

akut terjadi kelainan kulit berupa eritema, edema, vesikel atau bula, erosi dan 

ekudasi sehingga tampak basah (madidans). Stadium subakut, eritema dan 

edema  mulai berkurang dan eksudat sudah mengering menjadi krusta. 

Sedangkan pada stadium kronis, lesi tampak kering, hiperpigmentasi dan 

likenifikasi mungkin juga terdapat erosi atau ekskoriasi karena garukan 

(Sularsito dan Djuanda, 2010). 

Terapi yang digunakan untuk penderita dermatitis antara lain terapi topikal 

dan terapi oral. Terapi topikal merupakan salah satu pengobatan yang sering 

dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi gejala dari dermatitis. 

Bentuk sediaan topikal yang biasa diberikan kepada penderita dermatitis 

antara lain, losio, krim, gel, salap, pasta, emulsi dan bedak. Obat yang sering 

digunakan pada penderita dermatitis adalah obat golongan kortikosteroid 

seperti hidrokortison, dexamethasone, prednisolone dan metilprednisolon 

(Goldstein dan Goldstein, 2001). 

Cara penggunaan obat dermatitis topikal yaitu dengan dioleskan pada 

bagian kulit yang sakit dalam keadaan sudah bersih secara tipis agar mencapai 

efek terapi. Dalam penelitian ini dipilih terapi dermatitis topikal karena dalam 

penggunaan obat dermatitis topikal memerlukan ketepatan dalam 

pengunaannya, jika cara penggunaannya tidak sesuai maka akan menimbulkan 

efek samping berupa penebalan kulit. Ketepatan penggunaan obat dermatitis 

dapat dipengaruhi oleh perilaku penggunaan dari penderita dermatitis. 

 Menurut Skinner (1938), perilaku adalah respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Konsep umum yang digunakan 

untuk mendiagnosis perilaku adalah konsep dari Lawrence Green (1980). 

Menurut Green, perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: Faktor 

predisposisi (Predisposing factors) yaitu faktor-faktor yang mempermudah 

atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, 

sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi dan sebagainya, Faktor 
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pemungkin (Enabling factors) adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk 

terjadinya perilaku kesehatan, dan Faktor penguat (Reinforcing factors) adalah 

faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku yang 

terwujud dari perilaku pertugas kesehatan atau petugas lain (Notoatmodjo, 

2012). Perilaku penggunaan obat dermatitis topikal juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor perilaku seperti yang dikemukakan oleh Green, yaitu: Faktor 

Predisposisi, faktor yang mempermudah terjadinya perilaku ketepatan 

penggunaan obat dermatitis topikal,  Faktor pemungkin adalah sarana dan 

prasarana agar terjadinya perilaku ketepatan penggunaan obat dermatitis 

topikal dan Faktor penguat yang merupakan faktor yang mendorong terjadinya 

perilaku ketepatan penggunaan obat dermatitis topikal. 

Dengan adanya penelitian tentang faktor-faktor perilaku yang dapat 

mempengaruhi ketepatan penggunaan obat dermatitis topikal, diharapkan 

perilaku ketepatan penggunaan obat dermatitis topikal lebih baik. 

 Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dilakukan penelitian tentang 

faktor-faktor perilaku yang berpengaruh terhadap ketepatan penggunaan obat 

dermatitis di Puskesmas Wisata Dau, Kecamatan Dau-Kabupaten Malang. 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan rancangan 

penelitian observasional analitik melalui kuisioner. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Faktor-faktor perilaku apa yang berpengaruh terhadap ketepatan penggunaan 

obat secara topikal pada penderita dermatitis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

perilaku yang berpengaruh terhadap ketepatan penggunan obat dermatitis 

secara topikal dimasyarakat. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi ketepatan penggunaan obat dermatitis secara topikal 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor perilaku yang berpengaruh terhadap 

ketepatan penggunaan obat dermatitis secara topikal 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk lebih 

memperhatikan penggunaan obat dermatitis topikal 

2. Memperkenalkan pada masyarakat tentang peran serta farmasis 

dimayarakat terhadap penggunaan obat dermatitis topikal 

3. Memberikan gambaran untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan penggunaan obat dermatitis topikal 

4. Sebagai bekal kepada farmasis dalam memberikan pelayanan pada  

masyarakat terkait penggunaan obat dermatitis topikal 

 


