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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Acne Vulgaris 

2.1.1 Pengertian 

Acne Vulgaris (AV) merupakan suatu penyakit peradangan kronis dari 

folikel pilosebasea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, kista, 

dan pustula (Tahir, 2010). 

 

2.1.2 Klasifikasi  

Selama ini, tidak terdapat standar internasional untuk pengelompokan 

dan sistem grading pada acne. Hal ini sering menimbulkan kesulitan 

dalam pengelompokan acne. Saat ini, terdapat lebih dari 20 metode 

yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan acne. 

 

Klasifikasi acne yang paling ‘lampau’ adalah klasifikasi oleh 

Pillsburry pada tahun 1963 yang mengelompokkan acne menjadi 4 

skala berdasarkan perkiraan jumlah, tipe lesi, luas dan kulit yang 

terlibat (Barratt dkk., 2009). 

 

Berdasarkan keparahan klinis akne vulgaris dibagi menjadi ringan, 

sedang dan berat. Klasifikasi dari bagian Ilmu penyakit kulit dan 

kelamin FKUI / RSUPN Dr. Cipto Mangunkusomo sebagai berikut : 

(Djuanda, 2007). 
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a. Ringan, bila: 

- beberapa lesi tidak beradang pada 1 predileksi  

- sedikit lesi tidak beradang pada beberapa tempat predileksi 

- sedikit tempat beradang pada 1 predileksi.  

b. Sedang, bila: 

- banyak lesi tidak beradang pada 1 predileksi  

- beberapa lesi tidak beradang pada beberapa tempat predileksi 

-  beberapa lesi beradang pada 1 predileksi.  

c. berat, bila:  

- banyak lesi tidak beradang pada 1 predileksi.  

- banyak lesi beradang pada 1 atau lebih predileksi. 

Dalam klasifikasi ini dikatakan sedikit apabila jumlah < 5, beberapa 5-

10 dan banyak >10 lesi. Tak beradang meliputi komedo putih, komedo 

hitam dan papul. Sedangkan beradang meliputi pustul, nodus dan kista.  

 
Gambar 1. Acne derajat ringan (Rook et al.,2010). 

 



8 
 

 

Gambar 2. Acne derajat sedang (Rook et al.,2010). 

 

 

 

Gambar 3. Acne derajat berat (Rook et al., 2010 

 

Sedangkan gradasi Acne Vulgaris menurut Pillsbury adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Pillsbury (1963) dalam Djuanda (2010) membuat gradasi sebagai 

berikut: 

 
Gradasi  Keterangan Gradasi Acne Vulgaris 

1 Komedo dimuka 

2 Komedo, papul, pustul dan peradangan lebih dalam dimuka 

3 Komedo, papul, pustul dan peradangan lebih dalam dimuka, dada dan 

punggung 

4 Acne konglobata 



9 
 

 

 

 
 

Klasifikasi lainnya yang dinyatakan oleh Plewig dan Kligman (1975) 

dalam Djuanda 2010, yang mengelompokkan Acne Vulgaris menjadi: 

1. Acne komedonal  

a. Grade 1: Kurang dari 10 komedo pada tiap sisi wajah 

b. Grade 2: 10-25 komedo pada tiap sisi wajah  

c. Grade 3: 25-50 komedo pada tiap sisi wajah  

d. Grade 4: Lebih dari 50 komedo pada tiap sisi wajah  
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2. Acne papulopustul  

a. Grade 1: Kurang dari 10 lesi pada tiap sisi wajah  

b. Grade 2: 10-20 lesi pada tiap sisi wajah  

c. Grade 3: 20-30 lesi pada tiap sisi wajah  

d. Grade 4: Lebih dari 30 lesi pada tiap sisi wajah  

3. Acne konglobata  

 

Klasifikasi ASEAN menurut Plewig dan Kligman (1975) dalam buku 

Acne Morphogenesis and Treatment dalam Djuanda (2010) acne 

diklasifikasikan atas tiga bagian yaitu:  

1. Acne Vulgaris dan variannya yaitu acne tropikalis, acne fulminan, 

pioderma fasiale, acne mekanika dan lainnya.  

2. Acne Venenata akibat kontaktan eksternal dan variannya yaitu acne 

kosmetika, acne pomade, acne klor, acne akibat kerja, dan acne 

diterjen. 

3. Acne komedonal akibat agen fisik dan variannya yaitu solar 

comedones dan acne radiasi (sinar X, kobal). 

 

Klasifikasi ASEAN grading Lehmann yang mengelompokkan acne 

menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2. Klasifikasi ASEAN grading Lehmann 2003 (Wasitaatmadja, 2010). 
Derajat Komedo Papul / pustul Nodul 

Ringan <20 <15 Tidak ada 

Sedang 20-100 15-50 <5 

Berat >100 >50 >5 
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2.1.3 Epidemiologi 

Karena hampir setiap orang pernah menderita penyakit ini, maka 

sering dianggap sebagai kelainan kulit yang timbul secara fisiologis 

dan pada masa remajalah Acne Vulgaris menjadi salah satu problem. 

Umumnya prevalensi jerawat 80-100% pada usia dewasa muda yaitu 

14-17 tahun pada wanita dan 16-19 tahun pada pria. Diketahui pula 

bahwa ras Oriental (Jepang, Cina, Korea) lebih jarang menderita Acne 

Vulgaris dibanding dengan ras Kaukasia (Eropa dan Amerika) dan 

lebih sering terjadi nodulo-kistik pada kulit putih daripada Negro 

(Wasiaatmadja, 2007). 

 

Pada umumnya banyak remaja yang bermasalah dengan jerawat, bagi 

mereka jerawat merupakan gangguan psikis (Ayudianti & Indramaya, 

2010). Sedangkan menurut Catatan Kelompok Studi Dermatologi 

Kosmetika Indonesia menunjukkan terdapat 60% penderita Acne 

Vulgaris pada tahun 2006 dan 80% pada tahun 2007 (Kabau, 2012). 

 

2.1.4 Etiopatogenesis  

Etiologi Acne Vulgaris belum diketahui secara pasti. Secara garis 

besar terdapat empat faktor yang berperan dalam patogenesis Acne 

Vulgaris yaitu: 

1. Peningkatan produksi sebum  

Acne biasanya mulai timbul pada masa pubertas pada waktu 

kelenjar sebasea membesar dan mengeluarkan sebum lebih 

banyak dari sebelumnya. Terdapat korelasi antara keparahan acne 



12 
 

dengan produksi sebum. Pertumbuhan kelenjar sebasea dan 

produksi sebum berada di bawah pengaruh hormon androgen. 

Pada penderita acne terdapat peningkatan konversi hormon 

androgen yang normal beredar dalam darah (testoteron) ke bentuk 

metabolit yang lebih aktif (5>alfa dehidrotestoteron).  

 

Hormon ini mengikat reseptor androgen di sitoplasma dan 

akhirnya menyebabkan proliferasi sel penghasil sebum. 

Meningkatnya produksi sebum pada penderita acne disebabkan 

oleh respon organ akhir yang berlebihan (end-organ 

hyperresponse) pada kelenjar sebasea terhadap kadar normal 

androgen dalam darah, sehingga terjadi peningkatan unsur 

komedogenik dan inflamatogenik sebagai penyebab terjadinya 

acne. Terbukti bahwa pada kebanyakan penderita, lesi acne hanya 

ditemukan di beberapa tempat yang kaya akan kelenjar sebasea. 

2. Keratinisasi folikel  

Keratinisasi pada saluran pilosebasea disebabkan olah adanya 

penumpukan korneosit dalam saluran pilosebasea. Hal ini dapat 

disebabkan oleh bertambahnya produksi korneosit pada saluran 

pilosebasea, pelepasan korneosit yang tidak adekuat, atau dari 

kombinasi kedua faktor. Bertambahnya produksi korneosit dari 

sel keratinosit merupakan salah satu sifat komedo. Terdapat 

hubungan terbalik antara sekresi sebum dan konsentrasi asam 

linoleik dalam sebum.  
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Dinding komedo lebih mudah ditembus bahan–bahan yang dapat 

menimbulkan peradangan. Walaupun asam linoleik merupakan 

unsur penting dalam seramaid-1, lemak lain mungkin juga 

berpengaruh pada patogenesis acne. Kadar sterol bebas juga 

menurun pada komedo sehingga terjadi keseimbangan antara 

kolesterol bebas dengan kolesterol sulfat, sehingga adhesi 

korneosit pada akroinfundibulum bertambah dan terjadi retensi 

hiperkeratosis folikel. 

3. Kolonisasi Saluran Pilosebasea dengan Propionibacterium acnes  

Terdapat tiga macam mikroba yang terlibat pada patogenesis acne 

adalah Corynebacterium Acnes (Proprionibacterium Acnes), 

Staphylococcus epidermidis dan Pityrosporum ovale (Malassezia 

furfur). Adanya seborea pada pubertas biasanya disertai dengan 

kenaikan jumlah Corynebactirium Acnes, tetapi tidak ada hubungan 

antara jumlah bakteri pada permukaan kulit atau dalam saluran 

pilosebasea dengan derajat hebatnya acne. Dari ketiga macam 

bakteri ini bukanlah penyebab primer pada proses patologis acne. 

Beberapa lesi mungkin timbul tanpa ada mikroorganisme yang hidup 

sedangkan pada lesi yang lain mikroorganisme mungkin memegang 

peranan penting. Bakteri mungkin berperan pada lamanya masing–

masing lesi. Apakah bakteri yang berdiam di dalam folikel (resident 

bacteria) mengadakan eksaserbasi tergantung pada lingkungan 

mikro dalam folikel tersebut. 
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Menurut hipotesis Saint-Leger, skualen yang dihasilkan oleh 

kelanjar sebasea dioksidasi di dalam folikel dan hasil oksidasi ini 

menjadi penyebab terjadinya komedo. Kadar oksigen dalam folikel 

berkurang dan akhirnya terjadi kolonisasi Corynebacterium Acnes. 

Bakteri ini memproduksi porfirin, yang bila dilepaskan dalam folikel 

akan menjadi katalisator untuk terjadinya oksidasi skualen sehingga 

oksigen dan tingginya jumlah bakteri ini dapat menyebabkan 

peradangan folikel. Hipotesis ini dapat menerangkan bahwa acne 

hanya dapat terjadi pada beberapa folikel sedangkan folikel yang 

lain tetap normal 

4. Inflamasi  

Faktor yang menimbulkan peradangan pada acne belum diketahui 

dengan pasti. Pencetus kemotaksis adalah dinding sel dan produk 

yang dihasilkan oleh Corynebacterium Acnes, seperti lipase, 

hialuronidase, protease, lesitinase, dan neuramidase, memegang 

peranan penting pada proses peradangan. Faktor kemotatik yang 

berberat molekul rendah (tidak memerlukan komplemen untuk 

bekerja aktif) bila keluar dari folikel dapat menarik leukosit nukleus 

polimorf (PMN) dan limfosit. Bila masuk ke dalam folikel PMN 

dapat mencerna Corynebacterium Acnes dan mengeluarkan enzim 

hidrolitik yang bisa menyebabkan kerusakan dari folikel pilosebasea. 

Limfosit dapat merupakan pencetus terbentuknya sitokin. 

 

Bahan keratin yang sukar larut yang terdapat di dalam sel tanduk 

serta lemak dari kelenjar sebasea dapat menyebabkan reaksi non 

spesifik yang disertai oleh mekrofag dan sel–sel raksasa. Pada fase 
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permulaan peradangan yang ditimbulkan oleh Corynebacterium 

Acnes, juga terjadi aktivasi jalur komplemen klasik dan alternatif 

(classical and alternative complement pathways). Respon pejamu 

terhadap mediator juga amat penting. Selain itu antibodi terhadap 

Corynebacterium Acnes juga meningkat pada penderita acne yang 

berat  (Tahir, 2010). 

 

Menurut Pindha (dalam Tumbuh Kembang Remaja dan 

Permasalahannya 2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya acne adalah:  

1. Faktor genetik.  

Faktor genetik memegang peranan penting terhadap 

kemungkinan seseorang menderita acne. Penelitian di Jerman 

menunjukkan bahwa acne terjadi pada 45% remaja yang 

salah satu atau kedua orang tuanya menderita acne, dan 

hanya 8% bila ke dua orang tuanya tidak menderita acne. 

(Ayudianti & Indramaya, 2010) 

2. Kebersihan wajah.  

Meningkatkan perilaku kebersihan diri dapat mengurangi 

kejadian Acne Vulgaris pada remaja (Nami, 2009). 

3. Faktor ras.  

Warga Amerika yang berkulit putih lebih banyak menderita 

acne dibandingkan dengan ras yang berkulit hitam dan acne 

yang diderita lebih berat dibandingkan dengan orang Jepang.  
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4. Hormonal 

Hormonal dan keringat yang berlebih dapat mempengaruhi 

keparahan dari acne. Beberapa faktor fisiologis seperti 

menstruasi dapat mempengaruhi timbulnya atau 

memperparah acne. Rata-rata 60-70% wanita yang 

mengalami masalah acne menjadi lebih parah beberapa hari 

sebelum menstruasi dan menetap sampai seminggu setelah 

menstruasi dan lesi acne menjadi lebih aktif rata-rata satu 

minggu sebelum menstruasi yang disebabkan oleh hormon 

progesteron. Hormon estrogen dalam kadar tertentu dapat 

menghambat pertumbuhan acne karena hormon tersebut 

dapat menurunkan kadar gonadotropin yang berasal dari 

kelenjar hipofisis dan hormon Gonadotropin mempunyai efek 

menurunkan produksi sebum sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan Acne Vulgaris (Nguyen dkk.,2007). 

5. Diet.  

Tidak ditemukan adanya hubungan antara acne dengan 

asupan total kalori dan jenis makanan, karena hal tersebut 

tidak dapat menimbulkan acne tetapi mengkonsumsi coklat 

dan makanan berlemak secara berlebihan dapat memperparah 

terjadinya Acne Vulgaris.  

6. Iklim.  

Cuaca yang panas dan lembab dapat memperparah acne. 

Hidrasi pada stratum koreneum epidermis dapat merangsang 
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terjadinya acne dan pajanan sinar matahari yang berlebihan 

dapat memperburuk acne. 

7. Lingkungan 

Acne lebih sering ditemukan dan gejalanya lebih berat di 

daerah industri dan pertambangan dibandingkan dengan di 

pedesaan.  

8. Stres.  

Acne dapat kambuh atau bertambah buruk pada penderita 

stres emosional.  

Mekanisme yang tepat dari proses acne tidak sepenuhnya 

dipahami, namun lebih sering disebabkan oleh sebum berlebih, 

hiperkeratinisasi folikel, stres oksidatif dan peradangan. Selain itu 

androgen, mikroba dan pengaruh pathogenetic juga bekerja dalam 

proses terjadinya acne (Thiboutot, 2008). 

 

2.1.5 Manifestasi Klinis  

Lesi utama acne adalah mikrokomedo atau mikrokomedone, yaitu 

pelebaran folikel rambut yang mengandung sebum dan P. acnes. 

Sedangkan lesi acne lainnya dapat berupa papul, pustul, nodul, dan 

kista. Predileksi acne yaitu pada wajah, bahu, dada, punggung, dan 

lengan atas. Komedo yang tetap berada di bawah permukaan kulit 

tampak sebagai komedo white head, sedangkan komedo yang bagian 

ujungnya terbuka pada permukaan kulit disebut komedo black head 

karena secara klinis tampak berwarna hitam pada epidermis (Baumann 

dan Keri, 2009 ; Sukanto dkk., 2005).  
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Acne baik itu ada atau tidak adanya inflamsi dapat menimbulkan scar. 

Scar karena acne terdiri dari empat tipe yaitu, scar icepick, rolling, 

boxcar dan hipertropik. Scar icepick adalah scar yang dalam dan 

sempit, dengan bagian terluasnya berada pada permukaan kulit dan 

semakin meruncing menuju satu titik ke dalam dermis. Scar rolling 

adalah scar yang dangkal, luas, dan tampak memiliki undulasi. Scar 

boxcar adalah scar yang luas dan berbatas tegas. Tidak seperti scar 

icepick, lebar permukaan dan dasar scar boxcar adalah sama. Pada 

beberapa kejadian yang jarang, terutama pada truncus, scar yang 

terbentuk dapat berupa scar hipertropik (Zaenglein dkk., 2008). 

 

2.1.6 Diagnosis Banding 

Diagnosis banding Acne Vulgaris antara lain yaitu: 

a. Erupsi  akneiformis 

Disebabkan  oleh  obat  (kortikosteroid, INH,  barbiturat,  yodida,  

bromida, difenil  hidantoin).  Berupa  erupsi papulo pustul  

mendadak tanpa  adanya komedo  dihampir  seluruh  tubuh, dapat 

disertai demam.  

b. Acne rosasea adalah  peradangan  kronis  kulit, terutama  wajah 

dengan  predileksi di hidung  dan  pipi.  Gambaran  klinis acne  

rosasea  berupa  eritema,  papul, pustul,  nodul,  kista, talengiektasi  

dan tanpa komedo. 

c.  Dermatitis perioral adalah  dermatitis  yang  terjadi  pada daerah  

sekitar  mulut  sekitar  mulut dengan  gambaran  klinis  yang  lebih 

monomorf .  
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d. Moluskulum kontagiosum merupakan  penyakit  virus, bila lesinya 

di  daerah  seborea  menyerupai komedo tertutup. 

e. Folikulitis adalah peradangan  folikel  rambut  yang disebabkan  

oleh  Staphylococcus  sp. Gejala  klinisnya  rasa  gatal  dan  rasa 

gatal di daerah  rambut berupa makula eritem  disertai  papul  atau  

pustul  yang ditembus oleh rambut (Afriyanti, 2015) 

 

2.1.6 Diagnosis  

Diagnosis Acne Vulgaris ditegakkan dengan anamnesis dan 

pemeriksaan klinis. Keluhan penderita dapat berupa gatal atau sakit, 

tetapi pada umumnya keluhan penderita lebih bersifat kosmetik. Pada 

pemeriksaan fisik ditemukan komedo, baik komedo terbuka maupun 

komedo tertutup. Adanya komedo diperlukan untuk menegakkan 

diagnosis Acne Vulgaris (Wolff dan Johnson, 2009). Selain itu, dapat 

pula ditemukan papul, pustul, nodul dan kista pada daerah–daerah 

predileksi yang mempunyai banyak kelenjar lemak. Secara umum, 

pemeriksaan laboratorium bukan merupakan indikasi untuk penderita 

Acne Vulgaris, kecuali jika dicurigai adanya hyperandrogenism 

(Zaenglein dkk., 2008). 

 

2.1.7 Pengobatan Acne Vulgaris  

Pengobatan acne dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:.  

a) Pengobatan topikal 

Pengobatan topikal dilakukan untuk mencegah pembentukan 

komedo, menekan peradangan dan mempercepat penyembuhan 
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lesi. Obat topikal terdiri atas: bahan iritan yang dapat mengelupas 

kulit, antibiotika topikal yang dapat mengurangi jumlah mikroba 

dalam folikel Acne Vulgaris, anti peradangan topikal dan lainnya 

seperti atil laktat 10% yang untuk menghambat pertumbuhan 

jasad renik (Burns dkk.,2005). 

b) Pengobatan sistemik 

Pengobatan sistemik dilakukan terutama untuk menekan 

pertumbuhan jasad renik di samping itu juga mengurangi reaksi 

radang, menekan produksi sebum dan mempengaruhi 

perkembangan hormonal. Golongan obat sistemik terdiri atas: anti 

bakteri sistemik, obat hormonal untuk menekan produksi 

androgen dan secara kompetitif menduduki reseptor organ target 

di kelenjar sebasea, vitamin A dan retinoid oral sebagai 

antikeratinisasi dan obat lainnya seperti anti inflamasi non steroid 

(Burns dkk.,2005). 

 

2.1.8 Pencegahan Acne Vulgaris  

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari jerawat adalah 

sebagai berikut:  

a) Menghindari terjadinya peningkatan jumlah lipis sebum dengan 

cara diet rendah lemak dan karbohidrat serta melakukan 

perawatan kulit untuk membersihkan permukaan kulit dari 

kotoran.  

b) Menghindari terjadinya faktor pemicu, misalnya pola hidup 

sehat, olahraga teratur, hindari stres, penggunaan kosmetika 
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secukupnya, menghindari memicu terjadinya kelenjar minyak 

berlebih misalnya minuman keras, pedas, dan rokok.  

c) Memberikan informasi yang cukup pada penderita mengenai 

penyebab penyakit, pencegahan dan cara maupun lama 

pengobatannya serta prognosisnya (Wasitaatmadja, 2007).  

 

2.1.9 Prognosis Acne Vulgaris 

Umumnya prognosis acne baik dan umumnya sembuh sebelum 

mencapai usia 30-40an. Acne Vulgaris jarang terjadi  sampai gradasi 

yang sangat berat sehingga memerlukan rawat inap di Rumah Sakit 

(Wasitaatmadja, 2007). 

 

2.2 Kebersihan Kulit Wajah  

2.2.1 Tujuan Menjaga Kebersihan Wajah 

Tujuan dalam menjaga kebersihan kulit wajah adalah untuk 

menghilangkan sel–sel kulit mati dan minyak berlebih, keringat, 

kotoran dan sisa kosmetik (Grimes, P.E., 2009). Pada saat melakukan 

tindakan membersihkan kulit wajah dari sebum dan kotoran harus 

agar tetap mempertahankan kelembaban yang adekuat dan menjaga 

integritas stratum korneum kulit (Handa S, 2012). 

 

2.2.2 Cara dan Kebiasaan Menjaga Kebersihan Wajah  

Mandi dan mencuci wajah dapat mengangkat kelebihan minyak pada 

kulit dan meluruhkan sel–sel kulit mati. Namun mencuci wajah juga 

tidak boleh terlalu sering dilakukan, karena jika terlalu sering mandi 
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atau mencuci wajah menggunakan sabun dapat mengiritasi kulit dan 

membuat kulit menjadi kering (Alsop R., 2008). 

 

Kebiasaan membersihkan wajah dapat dilakukan dengan cara kedua 

telapak tangan secara sirkuler selama 10 detik dan bilas dengan air 

hingga bersih (Kern, 2010), dengan demikian minyak yang berlebih 

akan berkurang dan sel kulit mati akan terangkat. 

 

Pengaplikasian sabun wajah atau pembersih yaitu pada wajah dan 

leher dengan gerakan mengusap dan melingkar (effleurage danrotatie) 

dengan menggunakan ujung jari secara halus, cara membersihkan 

bagian leher dengan gerakan dari tengah ke samping kemudian dari 

atas ke bawah. Arah pemakaian sabun atau pembersih wajah yaitu 

dengan gerakan ke atas, dengan maksud agar kulit tidak tertarik ke 

bawah yang dapat menyebabkan kulit wajah mengendur dan untuk 

membuka pori-pori kulit agar kotoran mudah dibersihkan (Kraft, J., 

Freiman, A. 2011) 

 

2.2.3 Frekuensi membersihkan wajah  

Sebagaian besar orang percaya bahwa Acne Vulgaris disebabkan oleh 

kulit yang kotor, padahal jika kita hanya membersihkan saja tidak 

akan mengatasi masalah pada kulit. Selain itu, membersihkan wajah 

secara berlebihan dengan produk-produk seperti alkohol-based 

cleanser dan scrub dapat mengiritasi kulit lebih jauh dan 

memperparah Acne Vulgaris, sebenarnya dalam membersihkan wajah 

hanya membutuhkan dua kali dalam sehari dengan air dan sabun yang 
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lembut untuk mengurangi minyak yang berlebih dan mengangkat kulit 

mati (Fulton, James, 2010) 

 

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian Fulton, didapatkan 

responden yang menderita Acne Vulgaris dengan frekuensi wajah 

berhubungan linier dimana semakin sering membersihkan wajah maka 

semakin rendah angka kejadian Acne Vulgaris dan yang 

membersihkan wajah lebih dari 3 kali perhari angka kejadian acne 

hanya 2% (Fulton, Jame., 2010). 

 

2.2.4 Jenis Pembersih Wajah  

Membersihkan wajah hanya menggunakan air tanpa menggunakan 

sabun pastinya kurang bersih serta terasa kotoran masih melekat 

karena air tidak bisa membersihkan minyak dan kotoran. Sehingga 

dibutuhkan beberapa jenis pembersih wajah untuk membersihkan 

wajah dari kotoran yang melekat serta berfungsi mengangkat sel-sel 

kulit mati. Adapun jenis bahan pembersih yang digunakan yaitu,- 

1. Bahan dasar padat: masker  

2. Bahan dasar minyak: krim pembersih, susu pembersih  

3. Bahan dasar air dan alkohol: face tonic, penyegar (Draelos, Z.D, 

2006). 

Bahan pembersih yang sering digunakan adalah sabun. Sabun adalah 

pembersih dengan bahan dasar air yang mempunyai kandungan 

surfaktan (surface active substance) Surfaktan dapat membersihkan 

material yang mengandung minyak dan tidak larut oleh air. Bahan 
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kimia yang terkandung dalam surfaktan bekerja mengurangi tegangan 

permukaan jaringan sehingga akan mempercepat daya pembersih 

kulit. surfaktan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

1. Surfaktan kationik: merupakan campuran amonium. Banyak 

ditemukan pada produk–produk perawatan kulit yang sifatnya 

kurang baik ditoleransi oleh kulit.  

2. Surfaktan anionik: surfaktan jenis ini beredar di pasaran karena 

efek detergennya baik.  

3. Sodium amfoterik: surfaktan ini banyak digunakan pada sampo, 

ditoleransi baik oleh kulit.  

4. Surfaktan non ionik: surfaktan yang tidak bermuatan, ditoleransi 

baik dibandingkan tipe lain tetapi kemampuan membentuk busa 

tidak sebaik yang lain (Birawan, I.M., 2011). 

 

2.3 Grading Acne Vulgaris 

Acne vulgaris (AV) merupakan penyakit kulit tersering yang ditangani oleh 

dokter kulit. AV adalah penyakit pada bagian pilosebasea dengan 

karakteristik klinis berupa seborea, komedo, papul, pustul, nodul dan pada 

beberapa kasus sebagai jaringan parut meski mudah untuk mendiagnosis 

polymorphic alamiah dari Acne Vulgaris dan kelanjutan yang bervariasi yang 

tidak dapat dianggap simpel atau mudah dalam menentukan severitas dari 

Acne Vulgaris (Tahir, 2010). 

 

Metode pengukuran grading AV termasuk klasifikasi yang simpel 

berdasarkan pemeriksaan klinis, jumlah lesi, kebutuhan penggunaan 
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instrument yang kompleks seperti: fotography, fluorescan fotography, video 

microscopy dan pengukuran produksi sebum. Oleh karena itu, yang sering 

digunakan adalah grading dan penghitungan jumlah lesi. 

 

Grading adalah metode subjektif dimana menentukan keparahan Acne 

Vulgaris berdasarkan observasi dan lesi yang dominan, mengevaluasi ada 

atau tidaknya inflamasi dan perkiraan tingkat lanjut dari lesi. Cara 

menentukan grading Acne Vulgaris secara keseluruhan dengan cara 

menghitung lesi kemudian dicatat jumlahnya, tipe lesi acne dan ditentukan 

secara keseluruhan (Strauss et al., 2007). 

Menurut Pillsbury (1963) dalam Djuanda (2010) membuat gradasi Acne Vulgaris 

sebagai berikut: 

 
Gradasi  Keterangan Gradasi Acne Vulgaris 

1 Komedo dimuka 

2 Komedo, papul, pustul dan peradangan lebih dalam dimuka 

3 Komedo, papul, pustul dan peradangan lebih dalam dimuka, dada dan 

punggung 

4 Acne konglobata 

Sumber: Djuanda, 2010 
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2.4 Kerangka Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka disusun kerangka teori sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori (Siregar RS, 2005) 

2.5 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 
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2.6 Hipotesis  

2.6.1 H0  

Tidak terdapat hubungan perilaku membersihkan kulit terhadap 

Grading Acne Vulgaris.  

2.6.2 Ha 

Terdapat hubungan perilaku membersihkan kulit terhadap Grading 

Acne Vulgaris. 


