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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Alergi adalah suatu kondisi gangguan hipersensitivitas dimana sistem 

kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap zat-zat di lingkungan yang biasanya 

dianggap tidak berbahaya. Alergi ditimbulkan karena perubahan reaksi tubuh 

terhadap suatu bahan yang ada dalam lingkungan hidup kita sehari-hari (Candra, 

2011; Joseph, 2016). 

Dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat, penyakit alergi disebut memiliki 

kontribusi yang besar terhadap total biaya kesehatan terkait ketidakhadiran 

pekerja. Rinitis alergi merupakan penyakit alergi yang paling umum dari kondisi 

tersebut, dimana 55% pekerja dilaporkan mengalami gejala rinitis alergi selama 

rata-rata  52,5 hari, sekitar 3-6 hari per tahun tidak bekerja dikarenakan keadaan 

tersebut, dan mengurangi produktifitas sekitar 2-3 jam per hari pada saat bekerja 

ketika dirasakan gejala-gejala rinitis alergi (Bousquet, 2008). 

Rinitis alergi merupakan penyakit kronis non-infeksi yang sering dijumpai.  

Meskipun kondisi ini tidak mengancam kehidupan, rinitis dapat menggangu 

kualitas hidup seseorang. Hal ini dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang 

besar dan mempengaruhi kesejahteraan hidup penderita. Rinitis alergi merupakan 

masalah kesehatan global dengan prevalensi yang terus meningkat serta dapat 

berdampak pada penurunan kualitas hidup penderitanya, berkurangnya 

produktivitas kerja dan prestasi sekolah, serta dapat mengganggu aktivitas sosial 

(Bousquet, 2008; Joseph, 2016). 
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Berdasarkan survey World Health Organization (WHO), diperkirakan 

terdapat 400 juta orang menderita rinitis alergi. Rinitis alergi menyerang sekitar 

10-30% populasi penduduk dewasa, dan 40% dari populasi penduduk anak-anak.  

Rinitis alergi ditemukan di semua ras manusia, pada anak-anak lebih sering terjadi 

terutama anak laki-laki. Memasuki usia dewasa, prevalensi laki-laki dan 

perempuan sama. Insidensi tertinggi terdapat pada anak-anak dan dewasa muda 

dengan rerata pada usia 8-11 tahun, sekitar 80% kasus rinitis alergi berkembang 

mulai dari usia 20 tahun. Insidensi rinitis alergi pada anak-anak 40% dan menurun 

sejalan dengan usia sehingga pada usia tua rinitis alergi jarang ditemukan. 

Prevalensi rinitis alergi di Indonesia mencapai 1,5-12,4% dan cenderung 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Indonesia aeroalergen yang tersering 

menyebabkan rinitis alergi yaitu tungau, dan tungau debu rumah (Nurcahyo dan 

Eko, 2009; Permenkens, 2014).  

Berdasarkan  Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma  (ARIA) guidelines, 

Rinitis alergi diklasifikasikan berdasarkan sifat berlangsungnya menjadi persisten 

dan intermiten. Sedangkan untuk tingkat keparahannya diklasifikasikan menjadi 

ringan atau sedang/berat tergantung pada tingkat keparahan gejala (Di Cara, 

2015). Klasifikasi yang diusulkan dalam ARIA guidelines ini dapat berguna untuk 

langkah pengobataan pada rinitis alergi (Pawankar, 2013). 

Rinitis alergi dapat menimbulkan komorbiditas antara lain asma, polip, 

sinusitis, konjungtivitis, dan otitis media (Pawankar, 2013). Adanya satu 

gangguan alergi dapat meningkatkan resiko terjadi gangguan alergi lainnya yang 

dapat mempengaruhi sistem organ yang berbeda. Hal tersebut dapat diminimalisir 
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jika rencana strategi dimulai dengan identifikasi penyakit alergi sedini mungkin 

kemudian diikuti oleh intervensi yang tepat (Jospeh, 2016). 

Dikutip dari ARIA Pocket Reference (2008) diagnosis rinitis alergi seringkali 

mudah, tetapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan masalah dan banyak 

pasien tidak terdiagnosis, karena mereka tidak merasakan gejala rinitis alergi 

sebagai penyakit. 

Penderita dengan rinitis alergi seringkali mengobati diri sendiri dengan 

membeli obat-obatan yang dijual bebas dipasaran. Namun pengobatan seperti ini 

seringkali beresiko. Dalam kasus rinitis alergi misalnya, penggunaaan 

dekongestan intranasal secara berulang dan berkepanjangan dapat menyebabkan 

rinitis medikamentosa (Mehuys, 2014). Survei yang dilakukan oleh Els Mehuys 

(2014) pada 895 partisipan didapatkan prevalensi tinggi penggunaan berlebih 

dekongestan intranasal yaitu 49%, meskipun faktanya 80% telah diedukasi 

tentang batas durasi penggunaaan dekongestan intranasal tersebut. Jadi, edukasi 

pasien tentang batas durasi penggunaan tampaknya tidak efektif dalam 

menanggulangi masalah ini. Dari hasil temuan tersebut perlu penelitian lebih 

lanjut dan lebih dalam untuk mengidentifikasi strategi intervensi yang paling 

efektif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai patofisiologi rinitis alergi, serta mengetahui manajemen 

penanganan dan penatalaksanaan pasien rinitis alergi yang efektif. Diagnosis yang 

tepat akan memberikan tatalaksana tepat yang dapat membantu penderita rinitis 

alergi, karena itu dibutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai rintitis alergi. 


