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RINGKASAN 

 

Salah satu masalah kesehatan yang sering diabaikan oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia adalah masalah kesehatan yang menyerang sistem 

perlindungan tubuh paling luar, yaitu kulit Dermatitis merupakan suatu penyakit 

kulit disebabkan oleh reaksi alergi dan inflamasi kulit. Gejala utama dari 

dermatitis adalah munculnya rasa gatal, dan kemerahan pada kulit. Gejala lainnya 

adalah tampak lepuhan kecil, kulit bersisik yang disertai dengan pembengkakan, 

kulit menjadi kering, serta bekas luka. Salah satu jenis dermatitis adalah dermatitis 

atopik, yaitu dermatitis yang terjadi karena adanya riwayat penyakit keluarga atau 

dengan kata lain penyakit menurun. Etiologi dermatitis atopik berkaitan dengan 

teori imunologik, dermatitis atopik terjadi karena gangguan fungsi pengaturan sel 

imun (dysfunction in the cellular immunoregulation) yang berkaitan dengan IgE. 

Menurut Traditional Chinese Medicine dermatitis atopik dapat disebabkan oleh 

faktor eksogen dan endogen, seperti defisiensi darah dan karena adanya patogen 

di dalam tubuh. Pada studi kasus dermatitis ini, pasien terkena sindrom lembab 

panas. Manifestasi klinik dari dermatitis yang dialami pasien adalah bercak 

kemerahan menyebar, terdapat, sensasi terbakar pada kulit, serta gatal berlebih.  

Pasien mendapatkan penanganan dengan menggunakan kombinasi terapi 

akupunktur dan terapi nutrisi. Titik akupunktur yang diambil untuk mengatasi 

dermatitis harus disesuaikan dengan sindrom yang dimiliki oleh pasien. Titik yang 

digunakan adalah Fenglong (ST 40) untuk mengeliminasi lembab, Lieque (LU 7) 

untuk mengeliminasi panas, dan Yinlingquan (SP 9) untuk memperkuat fungsi 

limpa yang dilakukan selama 12 kali terapi. Terapi akupunktur diberikan tiga kali 

selama satu minggu selama 28 hari. Setiap penusukan dilakukan selama 15 menit. 

Terapi nutrisi yang diberikan adalah olahan buah kiwi yang terdiri dari jus kiwi 

dan jelly kiwi serta air mandi oatmeal yang digunakan secara topikal. Terapi 

nutrisi buah kiwi yang diberikan kepada pasien dengan dosis 80,9 gram, yang 

diberikan satu kali sehari selama 28 hari. Terapi nutrisi oatmeal yang diberikan 

kepada pasien dengan dosis 17 gram, yang diberikan dua kali sehari dalam bentuk 

air mandi selama 28 hari. Hasil studi menunjukkan perubahan pada keluhan gatal, 

kecepatan penyembuhan luka dan inflamasi, serta dapat mengurangi eksoriasi dan 

kulit kering pada kulit pasien. 
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