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ABSTRAK 

HASIL PROFIL BIOPSI PASIEN PENYAKIT KULIT YANG TERCATAT 

DI INSTALASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI RSUD DR 

SOETOMO SURABAYA PADA 1 JULI 2014 – 31 JULI 2019 YANG 

MELAKUKAN PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI 

Latar Belakang Biopsi kulit merupakan alat penting untuk melakukan diagnosis 

penyakit, mengingat terbatasnya gejala klinis dan luasnya gambaran histologis yang 

ada. Penyakit kulit masih merupakan masalah kesehatan besar di dunia, begitu pula 

di Indonesia. Oleh karena itu perlu pengkajian mengenai profil biopsi kulit di 

RSUD Dr. Soetomo untuk melihat distribusi penyakit agar dapat dilakukan 

penanganan yang lebih baik.  

Tujuan: Mempelajari distribusi penyakit kulit pada pasien yang menjalani biopsi 

dan pemeriksaan histopatologis. 

Metode Penelitian merupakan deskriptif yang menggunakan rekam medis dan total 

sampling 

Hasil Berdasarkan pencarian data, jumlah total pemeriksaan biopsi yang dilakukan 

adalah 1.368 kasus. Ada lebih banyak pasien wanita (50,3%) daripada pria (49,7%). 

Rentang usia 41-50 tahun merupakan biopsi terbanyak dengan total 259 kasus. 

Golongan penyakit yang paling banyak melakukan biopsi adalah golongan 

eritropapuloskuamosa 30%, diikuti oleh infeksi sebesar 18%. Selanjutnya adalah  

tumor kulit 15%, golongan vesikobulosa 13%,  penyakit jaringan konektif 7%, 

kelainan pigmentasi 5%, dan vaskulitis 5%. Penyakit yang tidak dapat 

diklasifikasikan menjadi 7 golongan (kriteria biopsi) yang ada dikelompokkan 

tersendiri pada golongan penyakit lain sebanyak 7%.  

Kesimpulan Kelompok penyakit terbanyak yang menjalani biopsi kulit 

eritropapuloskuamosa, pasien wanita lebih tinggi daripada pasien pria, dan pasien 

dengan rentang usia 41-50 tahun menjalani biopsi terbanyak. 
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RINGKASAN 

HASIL PROFIL BIOPSI PASIEN PENYAKIT KULIT YANG TERCATAT 

DI INSTALASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI RSUD DR 

SOETOMO SURABAYA PADA 1 JULI 2014 – 31 JULI 2019 YANG 

MELAKUKAN PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI 

Biopsi kulit adalah alat yang sangat penting dalam penentuan diagnostik 

seorang dokter kulit. Korelasi antara klinis penyakit dan histopatologis penting 

dalam penentuan diagnosis karena banyaknya sifat klinis yang menyerupai satu 

sama lain, namun memiliki sifat histopatologis yang berbeda . Penyakit kulit sendiri 

masih menjadi beban kesehatan yang besar bagi masyarakat di sekuruh penjuru 

dunia dengan berbagai macam ras, budaya, rentang usia dan jenis kelamin. 

Berdasarkan data menegenai Profil Kesehatan Indonesia, penyakit kulit dan 

jaringan subkutan menjadi peringkat ketiga dari 10 penyakit terbanyak pada pasien 

rawat jalan di rumah sakit se-Indonesia berdasarkan jumlah kunjungan yaitu 

sebanyak 192.414. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian profil biopsi kulit di 

RDSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan indikasi yang telah ditentukan untuk 

mengetahui distribusi penyakit kulit yang ada agar dapat dilakukan tindakan 

penanganan dan pencegahan yang lebih baik di masa mendatang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

observasional deskriptif yang mengamati umur, jenis kelamin serta golongan 

penyakit dari hasil biopsi pasien penyakit kulit yang tercatat di Instalasi Teknologi 

Komunikasi dan Informasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada 1 Juli 2014 – 31 Juli 

2019 yang melakukan pemeriksaan Patologi Anatomi. Metode yang digunakan 

adalah menggunakan pengumpulan data rekam medik, dan sampel pada penelitian 

ini merupakan total sampling selama lima tahun. Setelah itu dilakukan rekapitulasi, 

tabulasi serta disajikan dalam benttuk tabel dan grafik.  

Berdasarkan pencarian data yang telah dilakukan didapatkan jumlah seluruh 

pemeriksaan biopsi yang dilakukan adalah sebanyak 1368 kasus. Dari data tersebut 

didapatkan bahwa jumlah pasien berjenis kelamin perempuan (50.3 %) lebih 

banyak daripada pasien berjenis kelamin laki laki (49.7%). Didapat juga bahwa 

pasien yang paling banyak melakukan biopsi adalah pasien dengan rentang usia 41-
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50 tahun yang berjumlah 259 kasus dan paling sedikit pada usia 71-87 tahun dengan 

jumlah 63 kasus . Golongan penyakit yang paling banyak melakukan biopsi adalah 

golongan eritropapuloskuamosa 30%, diikuti oleh infeksi sebesar 18%. Selanjutnya 

adalah  tumor kulit 15%, golongan vesikobulosa 13%,  penyakit jaringan konektif 

7%, kelainan pigmentasi 5%, dan vaskulitis 5%. Penyakit yang tidak dapat 

diklasifikasikan menjadi 7 golongan (kriteria biopsi) yang ada dikelompokkan 

tersendiri pada golongan penyakit lain sebanyak 7%.  

Indikasi biopsi pada golongan eritropapuloskuama dilakukan untuk 

membedakan antar diferensial diagnosis, pada infeksi biasa dilakukan pada deep 

mycosis dimana jamur berada di dalam sehingga tidak dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan kultur, pada tumor kulit biopsi diindikasikan bila terdapat kecurigaan 

keganasan untuk membadakan tumor jinak dan ganas serta mengetahui jenis tumor 

adneksa kulit. Pada vesikobulosa biopsi digunakan untuk membedakan bula 

supepidermal dan intraepidermal. Pada vaskulitis biopsi berguna untuk 

membedakan vaskulitis dengan non vaskulitis serta berguna juga untuk 

membedakan jenis dari vaskulitis kulit. Pada penyakit jaringan konektif untuk 

konfirmasi diagnosis. Pada kelainan pigmentasi biopsi berguna untuk membedakan 

lesi jinak dari lesi yang ganas. Pada golongan penyakit lain digunakan untuk 

menyingkirkan diagnosis banding. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan penelitian kesesuaian 

antara diagnosis klinis dengan diagnosis patologi anatomi sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan langkah terapi pasien dengan lebih baik lagi. 
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