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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jerawat atau pimple dalam bahasa kedokteran disebut Akne vulgaris (Riel, 

1991). Pada umumnya Akne vulgaris menjadi masalah pada hampir semua 

remaja. Pada 85% remaja mengalami suatu bentuk Akne ringan dan 15% remaja 

lainnya dapat mengalami Akne yang cukup hebat sehingga mendorong mereka 

untuk berobat ke dokter. Di Amerika Serikat, Akne vulgaris menyerang semua 

umur sekitar 40-50 juta orang, di mana 85% diantaranya berumur 12-24 tahun 

(Burch, 2007). Di Indonesia Akne vulgaris menyerang hampir 98% remaja 

(Departemen Kesehatan RI, 1997). Pada sebuah penelitian ditemukan bahwa tidak 

ada seorangpun yang sama sekali tidak pernah menderita penyakit ini 

(Wasitaatmadja, 2001).   

Pada umumnya Akne vulgaris sering timbul pada masa pubertas, terdapat 

kenaikan hormon androgen yang beredar dalam darah yang dapat menyebabkan 

hiperplasia dan hipertrofi dari glandula sebasea (Harahap, 2000). Dengan 

bertambahnya umur, angka kejadian Akne vulgaris berangsur berkurang, namun 

pada wanita Akne vulgaris dapat menetap sampai dekade umur 30-an atau lebih, 

dan pada pria Akne vulgaris umumnya lebih cepat berkurang, namun pada 

penelitian diketahui bahwa gejala Akne vulgaris yang berat banyak terjadi pada 

pria (Wasitaatmadja, 2001).  

Banyak faktor yang menyebabkan Akne vulgaris (Abdullah, 2009). 

Gangguan utama dari Akne adalah pada formasi sumbatan keratin dari folikel 
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rambut. Dua faktor utama penyebab sumbatan adalah sptimulasi androgen dari 

kelenjar sebasea dan koloni Propionicbacterium acnes pada folikel, yang 

memetabolisme kelenjar untuk menghasilkan asam lemak bebas (Abdullah, 2009). 

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya Akne vulgaris yaitu musim 

atau iklim yang memiliki kelembaban tinggi yang berpengaruh terhadap produksi 

sebum, kebersihan yang buruk juga mempermudah timbulnya Akne, faktor 

keturunan atau genetik berpengaruh terhadap bentuk klinis Akne, pemakaian 

kosmetik yang bersifat komedogenik, faktor psikologis (Siregar, 2005), dan  

faktor makanan yang masih diperdebatkan (Wasitaatmadja, 2001). Semua faktor 

penyebab ini mempunyai pengaruh yang berbeda pada setiap individu penderita 

(Efendi, 2003).   

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul profil 

penderita Akne vulgaris di Poli Kulit dan Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang 

periode Januari – Desember 2009. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana profil penderita Akne vulgaris di Poli Kulit dan 

Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari - Desember 2009? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui profil penderita Akne vulgaris di Poli 

Kulit dan Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 

– Desember 2009. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah penderita Akne vulgaris di Poli Kulit dan 

Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari – 

Desember 2009. 

2. Mengetahui kelompok umur penderita Akne vulgaris di Poli 

Kulit dan Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode 

Januari – Desember 2009. 

3. Mengetahui jenis kelamin penderita Akne vulgaris di Poli Kulit 

dan Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari – 

Desember 2009. 

4. Mengetahui jenis pekerjaan penderita Akne vulgaris di Poli 

Kulit dan Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode 

Januari – Desember 2009. 

5. Mengetahui faktor risiko penderita Akne vulgaris di Poli Kulit 

dan Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari – 

Desember 2009. 

6. Mengetahui riwayat pengobatan penderita Akne vulgaris di Poli 

Kulit dan Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode 

Januari – Desember 2009. 
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7. Mengetahui manifestasi klinis penderita Akne vulgaris di Poli 

Kulit dan Kelamin RSU Dr. Saiful Anwar Malang periode 

Januari – Desember 2009. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat untuk akademis 

1. Menambah wawasan tentang penelitian kesehatan terutama 

mengenai Akne vulgaris. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber data untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 1.4.2 Manfaat untuk klinis 

  Memberi informasi bagi tenaga medis tentang profil 

penderita Akne vulgaris dalam upaya deteksi dini, pencegahan, 

dan perawatan bagi penderita. 

1.4.3 Manfaat untuk masyarakat 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam 

peningkatan pencegahan terhadap kejadian Akne vulgaris. 

2. Pada petugas kesehatan dapat dijadikan bahan acuan dalam 

penyuluhan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka 

kejadian Akne vulgaris. 

 

 

 


