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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Remaja merupakan tahapan seseorang dimana remaja beredar di 

antara fase anak dan dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, perilaku, 

kognitif, biologis, dan emosi. Mendiskripsikan remaja dari waktu ke waktu 

memang berubah sesuai perkembangan zaman. Fase ini seseorang mengalami 

perubahan pesat dalam hidupnya di berbagai aspek (Efendi, 2009). Perubahan 

yang dialami oleh remaja yaitu adanya perubahan biologis yang meliputi 

perubahan fisiologis, perubahan hormon dan perilaku seksual, serta 

perubahan emosional akibat adanya perubahan biologis dan perubahan 

hormon seksual (Naga, 2005). Perubahan hormon pada remaja yaitu hormon 

estrogen dan hormon androgen (Donna, 2008). Hormon estrogen dan 

hormon androgen merupakan hormon yang mempengaruhi timbulnya acne 

vulgaris pada remaja. Para remaja dalam tahun-tahun formatif 

perkembangannya merupakan orang yang rentan dan perlu didekati dengan 

empati serta rasa perhatian ketika mereka berupaya untuk mengatasi acne 

(Brunner & Suddarth, 2001).  

Acne atau jerawat adalah penyakit peradangan kronis folikel sebasea 

dan merupakan penyakit kulit yang sudah dikenal luas dan sering dikeluhkan. 

Jerawat adalah masalah klinis yang signifikan dengan implikasi sosial, 

psikologi, dan emosinal yang berat. Penyakit ini mempengaruhi hingga 80% 

dari remaja dan sering berlanjut sampai dewasa. Secara klinis jerawat di tandai 

komedo, lesi meradang, papula, pustule, dan kista (M. Bek, 2008). Menurut 
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Ximena wortsman 2014, Acne vulgaris atau jerawat merupakan kondisi 

inflamasi kulit yang sering mempengaruhi pilocebaseous folikel rambut dan 

paling sering tumbuh di bagian wajah. 

Dampak fisiologis yang timbul dari Acne vulgaris pada umumnya 

komedo atau papula yang berwarna merah. Infeksi sekunder sering terjadi 

yang disusul dengan terbentuknya jaringan parut yang banyak dan luas. 

Dampak yang di timbulkan oleh Acne vulgaris dapat membuat hidup seseorang 

tidak menyenangkan dan dapat mempengaruhi perkembangan citra diri 

seseorang.  Acne vulgaris sering sekali terjadi pada orang-orang yang berusia 

belasan dan dua puluhan tahun yang merupakan kelompok umur yang paling 

tidak siap menghadapi dampak psikologi acne (Graham-Brown, 2005).  

Acne Vulgaris yang berat menimbulkan kerusakan kulit wajah sehingga 

memiliki dampak psikologi pada remaja karena berkaitan dengan 

pengembangan citra dirinya. Masalah dianggap ringan dan boleh diobati 

sendiri tetapi jika tidak dirawat akan mengakibatkan kesan fisik (scar, flek 

bekas jerawat) dan emosi yang buruk (Iibrahim, 2006). Dampak primer 

psikososial  dapat berupa hilangnya rasa percaya diri, isolasi terhadap 

lingkungan sosial, preokupasi, gangguan interaksi sosial , marah, frustasi, 

kebingungan, kemampuan akademik menurun, eksaserbasi penyakit 

psikiatrik, kecemasan atau depresi (Koo J, 2011). Setiap tahun di Amerika 

terdapat 85% pasien berobat jerawat, hal ini penting untuk pasien merawat 

kulit secara efektif tidak hanya untuk mengurangi resiko jaringan parut fisik, 

tetapi juga untuk mengatasi dampak psikososial negatif pada penderita 

penyakit ini (Springer, 2014). 
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Acne vulgaris merupakan penyakit yang tinggi pada remaja hal ini 

dibuktikan oleh penelitian Yenzer pada tahun 2008, menyatakan bahwa di 

Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir  pada usia 10-18 tahun 

diperkirakan 28 juta kunjungan ke semua dokter spesialis karena Acne vulgaris 

(Yenzer,2008). Di Indonesia, catatan kelompok studi dermatologi kosmetika 

Indonesia menunjukkan terdapat 60% penderita acne pada tahun 2006 dan 

80% pada tahun 2007. Pada satu studi prevalensi acne yang dilakukan dikota 

Palembang  Acne vulgaris sebesar 68,2% (Suryadi, 2008). Prevalensi pada 

remaja di Indonesia bahwa pemicu timbulnya acne yaitu sebanyak 49 orang 

(49%) oleh karena sabun pencuci muka sebanyak 35 orang (35%) pelembab 

sebanyak 9 orang (9%), cream siang/malam sebanyak 4 orang (4%) dan 

pemutih sebanyak 3 orang (3%) mayoritas responden perempuan 

menggunakan foundation yang dapat menimbulkan Acne vulgaris yaitu sebanyak 

42.9%, lain-lain (seperti: blush on) sebanyak 33.3%, bedak yaitu sebanyak 

16.7% dan sunscreen/sunblock yaitu 7.1%. Hasil ini sesuai dengan kepustakaan 

yang menyatakan bahwa penggunaan kosmetik merupakan faktor resiko yang 

berhubungan dengan timbulnya acne vulgaris (Munawar et. al, 2007). Sebanyak 

3.394 wanita menyelesaikan kuesioner yang 3.305 yang bisa digunakan. Data 

prevalensi jerawat 17% dari populasi dan jerawat fisiologi 24%. Dengan 

demikian total prevalensi jerawat adalah 41%. 49% dari pasien jerawat 

memiliki jerawat gejala sisa (bekas luka/macula berpigmen). 41% dari pasien 

jerawat dewasa tidak mengalami jerawat selama masa remaja. Pramenstruasi 

dan stress tercatat sebagai penyebab jerawat 78% dan 50%. 22% dari pasien 

jerawat yang sedang menerima terapi (F Poli, 2001). 
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Acne umumnya disebabkan oleh perubahan hormon dan peningkatan 

produksi sebum yang berlebihan (Harahap M., 2000). Acne juga dapat 

disebabkan karena banyak pasien yang salah memakai kosmetik atau memakai 

kosmetik yang tidak aman bagi kulit sehingga menderita alergi, iritasi jerawat,  

noda hitam, dan sebagainya (Tranggono, 2007). Kosmetik dapat 

menyebabkan timbulnya acne pada wanita dewasa, karena bahan yang 

digunakan bersifat komedogenik atau aknegenik, seperti : lanolin, petrolatum, 

beberapa minyak tumbuh-tumbuhan, butyl stearate, laurel alkohol dan asam 

oleat (Simpson, 2004). Bahan-bahan kimia tersebut akan makin berbahaya 

ketika penggunaannya berganti-ganti dari satu kandungan dengan kadar 

tertentu ke kandungan dan kadar yang lain seperti pada penggunaan kosmetik 

yang berganti-ganti. Kulit selalu harus melakukan penyesuaian dengan 

kandungan dan kadar baru (Harper, 2007).  

Acne vulgaris salah satu penyakit kulit yang paling umum dikenal, 

meskipun obat antibiotic topikal atau oral sudah tersedia sangat penting 

untuk mengembangkan terapi lebih efektif seperti terapi sinar atau laser 

(Keyvan nouri, 2005). Selain terapi sinar atau laser yang perlu diperhatikan 

hygiene kulit juga perlu, pada kasus-kasus acne yang ringan tindakan yang 

diperlukan mungkin hanya dengan membasuh muka dua kali sehari dengan 

sabun pembersih muka seperti Lava, Dial, atau Neutrogena (Brunner & 

Suddarth, 2001).  

Penderita acne, terutama wanita usia 18-21 tahun sering merasa sulit 

untuk meninggalkan kebiasaannya dalam memakai produk kosmetik. 

Penderita acne sering menginginkan produk kosmetik yang biasa dipakai tanpa 
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menimbulkan atau memperburuk acne-nya. Oleh karena itu, perlu diberikan 

edukasi yang baik mengenai bahaya pola penggunaan kosmetik yang berganti-

ganti berupa cara efektif, mudah dilaksanakan dan murah dengan memakai 

pembersih dan pelembab yang non-abrasif dan menghindari pemakaian 

produk kosmetik yang menyebabkan timbulnya acne terutama kosmetik yang 

cenderung tebal dan menutup kelenjar sebasea kurang dianjurkan (Baumann 

L, 2009). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui observasi langsung dan 

wawancara terhadap 25 mahasiswi PSIK 2012-2014 yang masih aktif 

perkuliahan didapatkan menggunakan jenis kosmetik seperti krim dan obat 

pelembab kulit yang menyebabkan pencerahan pada kulit wajah dan 

didapatkan juga mahasiswi yang kurang memperhatikan perawatan kulit. Efek 

samping yang ditimbulkan dalam  pola penggunaan kosmetik dan perawatan 

kulit tersebut diantaranya timbul komedo, kulit wajah berminyak, penipisan 

kulit wajah, acne vulgaris, gatal-gatal, dan kulit kemerahan.  

Mempertimbangkan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pola Penggunaan Kosmetik 

Dengan Kejadian Acne Vulgaris Pada PSIK 2012-2014 di Universitas 

Muhammadiyah Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

“ Apakah ada hubungan pola penggunaan kosmetik dengan kejadian Acne 

vulgaris pada mahasiswi PSIK di Universitas Muhammadiyah Malang? “ 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan pola penggunaan kosmetik dengan 

kejadian Acne vulgaris pada mahasiswi PSIK di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pola penggunaan kosmetik? 

2. Mengidentifikasi kejadian Acne vulgaris pada remaja? 

3. Menganalisis hubungan antara pola penggunaan kosmetik dengan 

kejadian Acne vulgaris pada mahasiswi PSIK di Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan metode penelitian untuk mengetahui hubungan 

antara pola penggunaan kosmetik dengan kejadian acne vulgaris pada 

mahasiswi PSIK di Universitas Muhammadiyah Malang. 
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1.4.2. Bagi Remaja  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi remaja sehingga 

para remaja dapat mengetahui kosmetik yang dapat mempengaruhi terjadinya 

acne vulgaris. 

1.4.3. Bagi Keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi tenaga perawat 

professional dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pasien terhadap 

keadaan kulitnya. 

1.4.4. Bagi Institusi Pendidikan  

Membantu menambah referensi dan kepustakaan bagi Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4.5. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Sebagai tambahan serta masukan kepada pihak pelayanan kesehatan untuk 

memberi informasi dalam upaya menurunkan prevalensi acne vulgaris pada 

remaja dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan bahan masukan untuk 

instansi terkait dalam rencana upaya penanggulangan acne vulgaris pada remaja. 

1.5 Keaslian Penelitian  

1. Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan jerawat pada remaja 

adalah penelitian dengan judul Hubungan Perawatan Kulit Wajah dengan 

Timbulnya Acne Vulgaris Pada Siswi SMA/MA/SMK  oleh Dewi 

Rahmawati (2012). Penelitian tersebut menggunakan metode 

observasuional dengan rancangan cross-sectional. Variabel independen dari 
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penelitian ini adalah Acne vulgaris sedangkan variabel dependen dari 

penelitian ini perawatan kulit wajah (pembersih wajah, penipis kulit wajah, 

pelembab wajah, pemakaian bedak dan pelindung). Hasil penelitian 

menunjukkan ada hubungan perawatan kulit wajah dengan timbulnya 

Acne vulgaris. 

2. Penelitian dengan judul Hubungan Antara Pemakaian Jenis Kosmetik 

Dengan Kejadian Acne Vulgaris oleh Sehat Kabau (2012). Penelitian 

tersebut menggunakan metode observasional dengan rancangan cross 

sectional dengan sampel 100 mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas 

Diponegoro Semarang. Data yang dikumpulkan merupakan data primer 

dengan pengisian kuesioner dan pemeriksaan acne vulgaris. Analisis data 

dilakukan dengan uji fisher, dengan tingkat kemaknaan p<0,05. Hasil 

penelitian tidak ada hubungan antara pemakaian jenis kosmetik dengan 

kejadian acne. 

3. Penelitian dengan judul Hubungan Asupan Lemak Jenuh Dengan 

Kejadian Acne Vulgaris oleh Nanda Indrawan (2013). Penelitian 

menggunakan metode Cross Sectional dengan sampel 60 siswi SMA Negeri 

5 Semarang berusia 14-18 tahun. Data primer seperti riwayat acne vulgaris 

diperoleh dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian Tidak ada 

hubungan asupan lemak jenuh dengan kejadian acne vulgaris. 


