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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

 Biopsi kulit adalah alat yang sangat penting dalam penentuan diagnostik 

seorang dokter kulit. Biopsi tidak hanya membantu dalam diagnosis namun juga 

memberikan kesempatan untuk menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam praktik 

rutin. Di era kedokteran berbasis bukti, biopsi kulit membantu memastikan bukti 

dokumenter untuk diagnosis yang dibuat dan menjadi dasar untuk melakukan 

perawatan (Goyal et al, 2015). Korelasi antara klinis dan penampilan histologis 

seringkali menjadi hal yang sangat penting dalam memahami patogenesis dan 

merumuskan diagnosis. Hal itu disebabkan oleh fakta bahwa walaupun spektrum 

dari hasil histopatologi masing masing penyakit kulit sangat bervariasi, gejala klinis 

yang dapat terlihat sangat terbatas diantaranya hiperpigmentasi, hipopigmentasi, 

makula, papula, nodul dan lain lain. Penyakit dengan hasil histopatologis yang 

berbeda pun memiliki gejala klinis yang serupa dan oleh sebab itu sangat penting 

untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk mendapatkan hasil diagnosis 

yang tepat. Hal ini penting karena penanganan serta prognosis dari masing masing 

penyakit bersifat spesifik. Itulah mengapa sangat penting untuk melakukan 

pemeriksaan biopsi kulit disamping dilakukan pemeriksaan klinis (Veldurthy et al, 

2015). 

Penyakit kulit adalah beban kesehatan yang sangat besar dan alasan paling 

sering bagi orang untuk berkonsultasi dengan dokter umum. Ini dapat ditemukan di 

semua budaya, di semua usia, baik pada pria dan wanita, dan mempengaruhi 30% -

70% individu. Sebagai contoh, sekitar 24% (12,9 juta) dari populasi datang ke 
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dokter umum dengan masalah kulit setiap tahun di Inggris dan Wales . Di AS, 37,9 

juta kunjungan dilakukan ke dokter kulit berbasis di kantor untuk kondisi 

dermatologis pada tahun 2001. Di Australia, 3,5% dari pendaftaran rumah sakit 

adalah untuk penyakit kulit dan jaringan subkutan pada tahun 2001-2002. Dengan 

ini data yang dikumpulkan secara khusus dari empat departemen spesialis 

dermatologi di Inggris menunjukkan bahwa spesialis paling sering melihat orang 

dengan lesi kulit (35% -45%), eksim, psoriasis dan jerawat. Di AS, psoriasis 

mempengaruhi lebih dari 3% populasi, atau lebih dari 5 juta orang dewasa dan 

sekitar 15 juta orang menderita eksim, di mana 17% adalah anak-anak . Di 

Kazakhstan, penyakit kulit dan jaringan subkutan non-neoplastik menempati urutan 

ke-5 dan merupakan 6,08% di antara semua penyakit. Secara global pada tahun 

2010, penyakit kulit adalah penyebab utama ke-4 dari beban nonfatal, namun 

dinyatakan sebagai penyakit yang sangat mempengaruhi kualitas hidup karena 

kecacatan (Veldurthy et al, 2015). 

 Di Indonesia sendiri penyakit kulit masih sangat dominan terjadi dan 

menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia, disebabkan oleh infestasi dari 

bakteri, virus, jamur, parasit atau reaksi alergi. Prevalensinya pada negara 

berkembang mencapai 20 – 80 %. Di Indonesia sendiri, penyakit kulit semakin 

berkembang, hal ini dibuktikan dari data Profil Kesehatan Indonesia 2010. 

Menunjukkan bahwa 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. Hal ini menunjukkan 

bahwa penyakit kulit masih sangat dominan terjadi di Indonesia (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Diagnosis yang tepat dan akurat sangat 
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penting untuk dibuat sejak dini. Hal ini dimaksudkan agar dapat segera 

mendapatkan penanganan yang sesuai untuk mencegah terjadinya morbiditas atau 

mortilitas yang tidak diinginkan. Agar diagnosis dini yang tepat dan akurat dapat 

dibuat, hal yang paling utama adalah mengetahui indikasi biopsi sehingga dapat 

langsung ditindaklanjuti ketika menemukan indikasi biopsi tersebut. (Goyal et al, 

2015).  

Maka dari itu perlu dilakukan pengkajian profil biopsi pasien penyakit kulit 

yang tercatat di Instalasi Teknologi Komunikasi dan Informasi RSUD Dr Soetomo 

Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang dilakukan pemeriksaan patologi 

anatomi sesuai indikasi prosedur pemeriksaan biopsi kulit sehingga dapat dilihat 

distribusi penyakit kulit yang ada agar dapat ditentukan penanganan yang lebih baik 

lagi. Biopsi kulit dilakukan apabila terdapat beberapa kondisi diantaranya terdapat 

ruam atau lepuh yang melibatkan dermis menggunakan tehnik punch dengan 

kemungkinan diagnosis reaksi obat, limfoma kulit, infeksi jaringan dalam, eritema 

multiforme, sarkoma kaposi, lupus eritematosus, pemfigoid, pemfigus, vaskulitis. 

Indikasi selanjutnya apabila terdapat proses yang melibatkan subkutis 

menggunakan tehnik eksisi dengan kemungkinan diagnosis eritema nodosum, 

pannikulitis. Biopsi juga dilakukan bila terdapat tahi lalat atipikal dan lesi 

berpigmen menggunakan tehnik eksisi dengan kemungkinan diagnosis nevi 

displastik, melanoma ganas (Pickett, et al.,2011). Selanjutnya adalah adanya lesi 

superfisial dengan tehnik shave biopsi ke dalam dermis jika dicurigai adanya 

keganasan atau eksisi dengan kemungkinan diagnosis actinis keratosis, basal sel 

karsinoma, seboroik keratosis,skuamous sel karsinoma, skin tags, warts, pyogenic 

granuloma (Alguire & Barbara, 1998). 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Bagaimanakah profil biopsi pasien penyakit kulit yang tercatat pada 

Instalasi Teknologi Komunikasi dan Informasi RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada 

1 Juli 2014 – 31 Juli 2019 yang dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi (Biopsi)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui profil distribusi penyakit kulit yang dilakukan biopsi yang 

tercatat pada Instalasi Teknologi Komunikasi dan Informasi RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya pada 1 Juli 2014 – 31 Juli 2019 yang dilakukan pemeriksaan Patologi 

Anatomi (Biopsi) 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Melakukan tabulasi distribusi jenis penyakit kulit berdasarkan Dx klinik 

yang dilakukan Pemeriksaan Patologi Anatomi (Biopsi) yang tercatat pada 

Instalasi Teknologi Komunikasi dan Informasi RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya pada  1 Juli 2014 – 31 Juli 2019. 

2. Melakukan tabulasi distribusi jenis kelamin dan umur pasien penyakit kulit 

yang dilakukan Pemeriksaan Patologi Anatomi (Biopsi) yang tercatat pada 

Instalasi Teknologi Komunikasi dan Informasi RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya pada  1 Juli 2014 – 31 Juli 2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini memberikan informasi profil distribusi penyakit kulit 

berdasarkan data pasien yang dilakukan Pemeriksaan Patologi Anatomi 

(Biopsi) yang tercatat pada Instalasi Teknologi Komunikasi dan Informasi 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada  1 Juli 2014 – 31 Juli 2019 
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2. Setelah mengetahui profil tersebut bisa dilakukan penelitian lanutan 

mengenai kesesesuaian  antara diagnosa klinik dan diagnosa PA (Biopsi) 

yang bisa dibicarakan dalam diskusi antar kedua pakar untuk melakukan 

penyempurnaan tatalaksana yang lebih baik di masa depan. 
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