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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1  Latar Belakang 
 

 
 

Acne Vulgaris (AV) merupakan suatu penyakit peradangan kronis dari folikel 

pilosebasea yang ditandai adanya komedo, papul, kista, dan pustula.(Tahir, 

2010). Penyakit ini tidak fatal, cukup dapat merisaukan karena dapat 

menurunkan tingkat kepercayaan diri seseorang akibat berkurangnya 

keindahan pada wajah penderita Acne Vulgaris (Yuindartanto, 2009). 

 
Catatan Kelompok Studi Dermatologi Kosmetika Indonesia menunjukkan 

terdapat 60% penderita Acne Vulgaris pada tahun 2006 dan 80% pada tahun 

2007 (Kabau, 2012). Prevalensi acne 80-100% pada usia dewasa muda, yaitu 

 
14-17 tahun pada wanita, dan 16-19 tahun pada pria. Pada umumnya banyak 

remaja yang bermasalah dengan acne, bagi mereka acne merupakan gangguan 

psikis (Yuindartanto, 2009). 

 

Acne Vulgaris merupakan penyakit peradangan pada folikel pilosebasea kulit 

yang berperan dalam memproduksi sebum, hal ini sering terjadi pada usia 

remaja (Zaenglein dkk, 2008). Umumnya acne dapat sembuh sendiri dan 

biasanya mengenai usia remaja dan dewasa muda (Fulton, 2009). Masa 

tersebut merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa 
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yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional dan 

sosial. Acne sering menjadi tanda pubertas pertama dan dapat terjadi satu 

tahun sebelum menarkhe atau haid pertama. 

 

Predileksi  AV  terutama  pada  daerah  wajah,  bahu, lengan  atas,  dada,  dan 

punggung.  Acne  Vulgaris diketahui  mempunyai  empat  dasar  patogenesis 

yaitu  hiperproliferasi folikel pilosebasea, produksi sebum  berlebih, 

peradangan,  dan  keberadaan Propionibacterium  acnes. Kombinasi  faktor- 

faktor tersebut memengaruhi proses pembentukan acne (Ayudianti & 

Indramaya, 2010) 

 

Penyebab AV sangat banyak (multifaktorial), antara lain yaitu faktor genetik, 

ras, makanan, iklim, kebersihan, penggunaan kosmetik, kejiwaan atau 

kelelahan.  Gambaran  klinis  pada  AV  meliputi  produksi  minyak  yang 

berlebih, lesi non-inflamasi (komedo terbuka dan komedo tertutup), dan lesi 

inflamasi (papula dan pustula). Penderita biasanya mengeluhkan adanya ruam 

kulit berupa komedo, papul, pustula, nodus, atau kista dan dapat disertai rasa 

gatal (Harper, 2008). AV sering terjadi berdasarkan kerapatan dari unit 

pilosebasea, meliputi antara lain sebagai berikut: wajah, dada bagian atas, 

bahu, dan punggung. (Williams dkk, 2012). 

 

Kebanyakan remaja khususnya pelajar SMK seringkali mengabaikan tentang 

kebersihan wajah mereka, dan lebih mementingkan kegiatan pribadi. Saat 

beraktivitas di luar ruangan, ekskresi keringat dan sebum meningkat ditambah 

terkena paparan debu, kotoran dan polusi menyebabkan kulit wajah menjadi 
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kotor dan berminyak. Hal ini dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri P. 

acnes yang merupakan tempat tumbuh pada folikel pilosebasea. 

 
Kebersihan wajah dapat mengurangi bakteri atau mikroorganisme dari 

permukaan kulit dengan cara mengurangi sebum dan kotoran tanpa 

menghilangkan lipid barrier kulit. Lipid barrier kulit berfungsi menjaga 

homeostasis air, mencegah transepidermal water loss dan evaporasi air pada 

lapisan epidermis sehingga mencegah terjadi dehidrasi, selain itu berfungsi 

mencegah mikroorganisme atau bahan kimia masuk ke dalam kulit (Lam, 

2010). Kebersihan wajah yang optimal didukung dengan cara perawatan kulit 

wajah   dengan   menggunakan   pembersih,   penyegar,   dan   penipis   wajah 

(Draelos, 2006 & Mukhopadhyay, 2011). 

 
Perawatan kulit pada penderita AV dilakukan dengan cara mengurangi 

produksi lemak kulit, mengurangi obstruksi duktus pilosebasea, mencegah 

bakteri masuk dalam folikel pilosebasea, dan mengusahakan berkurangnya 

peradangan. kebersihan kulit wajah merupakan hal yang penting dalam 

menunjang keberhasilan pengobatan AV (Legiawati, 2013). 

 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dede Chrisna 

(2013) terdapat hubungan antara kebersihan wajah dengan Acne Vulgaris 

pada siswa SMA Negeri 3 Klaten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

Rahmawati (2012) didapatkan hasil tidak terdapat hubungan antara frekuensi 

membersihkan wajah dengan timbulnya Acne Vulgaris pada siswa SMKN 4 

Semarang namun terdapat hubungan antara jenis pembersih wajah dengan 
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timbulnya Acne Vulgaris sedangkan berdasarkan teori bahwa semakin sering 

seseorang membersihkan wajah maka semakin rendah angka kejadian Acne 

Vulgaris  karena  membersihkan  wajah  secara  teratur  dapat  mengurangi 

minyak yang berlebih serta mengangkat sel kulit mati pada wajah. Oleh sebab 

itu, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh perilaku membersihkan kulit 

terhadap  grading  Acne  Vulgaris  pada siswa kelas  2  di  SMKN  2  Bandar 

Lampung. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

 
Adakah  hubungan  perilaku  membersihkan  kulit  terhadap  grading  Acne 

 
Vulgaris pada siswa kelas 2 di SMKN 2 Bandar Lampung 

 

 
1.3 Tujuan penelitian 

 
1.3.1 Tujuan umum 

 
Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan perilaku membersihkan 

kulit terhadap Grading Acne Vulgaris? 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 
1. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan perilaku 

 
2. Untuk mengetahui karakteristik berdasarkan Acne Vulgaris 

 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Bagi Peneliti 

 
Dapat memperoleh informasi dan pengalaman dalam perencanaan, 

pelaksanaan serta penyusunan hasil penelitian mengenai hubungan 

perilaku membersihkan kulit terhadap grading acne vulgaris di 

sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) 2 Bandar Lampung. 
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1.4.2 Bagi Peneliti Lain 

 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam 

pengembangan informasi penelitian yang berkaitan dengan hubungan 

perilaku membersihkan kulit terhadap grading acne vulgaris. 

1.4.3 Bagi Institusi 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

masukan tentang hubungan perilaku membersihkan kulit terhadap 

grading acne vulgaris. 


