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RINGKASAN 

PROFIL PENYAKIT URTIKARIA KRONIS PADA PASIEN BARU 

INSTALASI RAWAT JALAN SMF PENYAKIT DALAM DAN SMF 

KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN RSUD DR. SOETOMO 

SURABAYA 

 

Sebanyak 15-20% manusia setidaknya pernah mengalami episode urtikaria 

satu kali selama hidupnya. Urtikaria merupakan erupsi pada kulit, berwarna 

merah, berbatas tegas, dan memutih bila ditekan yang disebabkan karena adanya 

reakti imunologis, inflamasi, atau reaksi idiopatik yang tidak dapat dijelaskan 

penyebabnya. Di Indonesia penelitian tentang urtikaria masih sangat jarang 

dijumpai. Sehingga peneliti tertarik untuk mengumpulkan data-data profil pasien 

urtikaria yang berobat di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo periode 2015 

sampai 2017. 

Peneliti menggunakan data sekunder yaitu rekam medis pasien. Total 

sampel didapatkan sebanyak 720 pasien. Setelah memasukkan kriteria eksklusi 

berupa bukan kunjungan pertama pasien dengan diagnosis urtikaria, pasien yang 

kontrol berulang, serta urtikaria bukan sebagai diagnosis primer didapatkan data 

pasien sebanyak 463 pasien. Didapatkan perbandingan pasien perempuan dan 

laki-laki dengan rata-rata perbandingan sebanyak 2:1 dengan rentang usia 

terbanyak adalah 12-25 tahun. Pasien termuda dalam penelitian ini berusia kurang 

dari 1 tahun dan yang tertua berusia 116 tahun. 

Berdasarkan panduan klasifikasi diagnosis pasien oleh ICD didapatkan 

pasien terbanyak merupakan pasien urtikaria alergi (L50.0), diikuti oleh urtikaria 

suhu (L50.2) dan urtikaria lain (L50.9). Pasien yang mengalami urtikaria kronis 

pada tahun 2017 yang diukur di Instalasi Rawat Jalan Kesehatan Kulit dan 

Kelamin sebanyak 39,3% dari 145 pasien yang terdata. Urtikaria kronis 

didominasi oleh pasien laki-laki, sedangkan urtikaria akut didominasi pasien 

perempuan. Pengobatan yang paling banyak digunakan adalah antihistamin H1 
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generasi kedua, kemudian kombinasi antihistamin H1 dan H2, dan kombinasi 

antihistamin dengan kortikosteroid. 
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ABSTRAK 

PROFIL PENYAKIT URTIKARIA KRONIS PADA PASIEN BARU 

INSTALASI RAWAT JALAN SMF PENYAKIT DALAM DAN SMF 

KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN RSUD DR. SOETOMO 

SURABAYA 

 

Latar belakang: Selama hidupnya setidaknya 15-20% manusia pernah 

mengalami satu kali episode urtikaria dalam hidupnya. Urtikaria adalah 

peninggian kulit, berbatas jelas, kemerahan, dan memutih bila ditekan. Urtikaria 

disebabkan karena reaksi imunologis, inflamasi, atau reaksi idiopatik yang tidak 

dapat dijelaskan penyebabnya. Di Indonesia penelitian tentang urtikaria masih 

sangat jarang ditemui. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk mengumpulkan 

data tentang pasien urtikaria di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya periode 2015-2017.  

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil pasien 

urtikaria di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 2015-

2017. 

Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif retrospektif. Total pasien 

yang termasuk ke dalam populasi sampel di eksklusi dengan kriteria eksklusi 

berupa bukan kunjungan pertama pasien dengan diagnosis urtikaria, pasien yang 

kontrol berulang, dan urtikaria bukan sebagai diagnosis primer pasien. 

Hasil: Total sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah 463 pasien dengan 

perbandingan pasien perempuan dan laki-laki sebanyak 1,8:1 pasien. Kelompok 

umur tertinggi yang didiagnosis urtikaria adalah 12-25 tahun. Diagnosis urtikaria 

berdasarkan kode ICD 10 addalah urtikaria alergi sebanyak 36,93%. 

Kesimpulan: Pasien yang didiagnosis urtikaria mengalami kenaikan dan urtikria 

alergi adalah diagnosis terbanyaknya. Urtikaria akut didapatkan lebih banyak pada 

pasien perempuan sedangkan urtikaria kronis lebih banyak pasien laki-laki. 

Golongan obat yang paling banyak digunakan adalah antihistamin H1 generasi 

kedua dan tidak semua pasien mendapat terapi medika mentosa. 

Kata kunci: urtikaria, urtikaria akut, urtikaria kronis 
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ABSTRACT 

PROFILE OF URTICARIA DISEASE AMONG NEW OUTPATIENT IN 

Dr. SOETOMO GENERAL HOSPITAL IN PERIOD 20015-2017 

 

Background: 15-20% of humans have experienced episodes of urticaria once in 

their lives. Urticaria is an eruption on the skin, red, firmly defined, and whitened 

when pressed which is caused by an immunological reaction, inflammation, or 

idiopathic reaction which can not be explained the cause. In Indonesia research on 

urticaria is still very rare. So that researchers are interested in collecting profile 

data of urticaria patients who seek treatment at the Outpatient Instalation Hospital 

Dr. Soetomo from 2015 to 2017. 

Objective: The aim of this is study is to know the profile of urticaria disease 

among new outpatient in Dr. Soetomo General Hospital in period 2015-2017 

Method: This study is using descriptive retrospective method. Total sampling of 

urticaria disease among new outpatient of internal medicine and dermatology 

venerology department with excluxion criteria. Not the first visit of the patient 

with a diagnosis of urticaria, patients with repeated control, and urticaria not as a 

primary diagnosis are the exclusion criteria. 

Result: Total sample of this study is 463 patients with inclusion criteria. the 

comparison between female patients and male patients is 1.8: 1 with the highest 

age between 12-25 years. Allergic urticaria is the most common diagnosis 

followed by temperature urticaria of 36,93%. 

Conclusion: Patient who diagnosed with urticaria is increase and allergic urticaria 

is the most common diagnosis. Acute urticaria is higher in female and chronic 

urticaria is higher in male. There are patients who are not given medication and 

the most commonly used class of drugs is second generation of antihistamines H1. 

Keyword: urticaria, chronic urticaria, acute urticaria 
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