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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aktifitas yang dilakukan selama 24 jam tentu membuat kondisi fisik 

menjadi tidak segar dan bugar. Tidur sebagai wujud dari menginstirahatkan 

tubuh yang sedang lelah untuk menjaganya tetap sehat dan bugar. Pada aktivitas 

tidur ini pelu guna untuk mengembalikan tubuh untuk tetap semangat dan 

sistem kerja organ tubuh (Ihsan, 2012: 9). Namun justru karena bersifat alamiah 

maka kita sering tidak memperhatikan makna tidur yang sesungguhnya. Sering 

kali menganggap tidur sebagai kegiatan lumrah yang tidak perlu di perhatikan. 

Apabila bagi para eksekutif, pengusaha atau perempuan yang berkarier yang suka 

bekerja larut malam (Camaru, 2011 : 78). Menurut Achmanto Mendatu, tidur 

termasuk bagian dari periode alamiah kesadaran yang terjadi ketika tubuh 

diperbaiki, yang dicirikan oleh rendahnya kesadaran metabolisme tubuh yang 

minimal. Secara otomatis otak memperogram untuk tidur saat hari mulai gelap, 

kemudian terbangun ketika terang, tidur bisa dilakukan kapan aja baik karena 

ngantuk maupun dipengaruhi oleh obat-obatan (Putra, 2011: 16).  

Penyebab jerawat dari dalam tubuh antara lain, adalah: hormon, 

produksi kelenjar sebum (yang berkelebihan), kuman Propionibacterium acne (yang 

sebetulknya baik-baik saja yang bersifat komensal), makanan dengan indeks 

glikemik (IG) yang tinggi, susu yang kita anggap bergizi, pola tidur yang tidak 

teratur, kurang makan buah-buahan atau kekurangan serat makanan (deatary 

fibers) (Sutomo, Marissa, 2014: 56). Kulit yang berjerawat disebabkan oleh debu 
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dan kotoran yang terpapar oleh udara yang menempel ke kulit yang berminyak, 

dan kemudian masuk ke pori-pori kulit. Kotoran (debu) yang masuk ke kulit 

menumpuk dengan sel-sel kulit yang mati dan dibiarkan akan menjadi tempat 

bertumbuhnya bakteri dan setelah itu akan menjadi jerawat (Mayuna, 2013: 3). 

Jerawat itu sendiri adalah penyakit kulit kronis yang terjadi akibat 

peradangan pilosebasea yang ditandai adanya komedo, papul, pustul, nodul dan kista 

pada tempat yang biasanya pada kelenjar sebasea yang ukurannya besar seperti 

wajah, dada dan punggung bagian atas (Pujiastuti, 2012 : 5). Penyebab jerawat 

dari luar tubuh, antara lain, adalah: polutan, kuman infeksi, atau sinar ultraviolet 

(matahari). Dengan menjaga kebersihan tubuh, polutan dan kuman infeksi dapat 

di hindari. Demikian pula dengan berbagai upaya sinar matahari dapat di hindari 

(Sutomo, Marissa, 2014: 52).  

Sekitar 75%-80% orang dewasa pernah menderita jerawat (acne vulgaris), 

terutama pada usia remaja, lesi jerawat sering menjadi kronis dan meninggalkan 

bekas jaringan perut diwajah sehingga menimbulkan gangguan estetika dan 

psikologis. Masalah psikologis ini cukup serius karena menyangkut penampilan 

seseorang di depan publik, dimana penderita jerawat dapat merasa di ejek 

sehingga mengakibatkan depresi dan kegelisahan. Prevalensi jerawat bervariasi 

tergantung pada umur dan jenis kelaminnya. Pada usia 18 tahun jerawat lebih 

banyak di alami oleh pria, sedangkan mulai usia 23 tahun ke atas lebih banyak 

pada perempuan dan prevalesi ini tidak menurun secara nyata sampai usia 44 

tahun. Pada usia 20 sampai 30 tahun, prevalesi jerawat sebesar 50,9% pada 

perempuan dan 42,5% pada pria, kemudian menurun sesuai dengan 

bertambahnya umur (Sutono, 2013 : 1). Berdasarkan prevalensi di atas, peneliti 
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berasumsi bahwa penderita penyakit kulit jerawat termasuk dalam angka kejadian 

yang tinggi bagi remaja dan berujung bagi orang dewasa. 

Tidur terlalu malam akan di perkirakan dapat mengakibatkan aktivitas 

hormon yang meningkat. Hormon anderogen adaah hormon yang penting dalam 

mekanisme produksi sebum. Produksi sebum yang berlebihan akan 

mengakibatkan kulit akan sangat berminyak. Kulit berminyak cenderung lebih 

mudah terjadinya akne di bandingkan kulit yang normal dan kering. Sehingga 

produksi sebum yang berlebihan akan menimbulkan sumbatan pada kelenjar 

pilosebasea yang berada di kulit serta akan mengakibatkan timbulnya jerawat. 

Pada tubuh tidur malam akan terjadi proses regenerasi kolagen, sekresi 

peningkatan hormon kortisol tubuh. Kurang tidur dapat menyebabkan 

peningkatan faktor-faktor inflamasi, penurunan imunitas tubuh, memicu 

resistensi insulin dan meningkatkan stres (Pujiastuti, 2012: 6) 

Pola tidur yang baik sangat di butuhkan oleh tubuh dan pada dasarnya 

tubuh juga memerlukan istirahat yang cukup bagi tubuhnya. Tidur pada malam 

hari yaitu mulai 22.00 – 06.00 terjadi proses regenerasi kolagen, dan pada jam 

23.00 – 02.00 yaitu terjadinya sekresi peningkatan hormon kortisol tubuh, setelah 

itu akan menurun dan meningkat pada jam 08.00. Kurangnya tidur dapat 

mengakibatkan faktor-faktor inflamasi, menurunnya imunitas tubuh, memicu 

resistensi insulin dan meningkatnya stres pada manusia (Pujiastuti, 2012: 6). Pada 

dasarnya remaja yang tidur terlalu malam atau sangat kurang tidur akan lebih 

berpengaruh tibul jerawat di bandingkan remaja yang tidur teratur ± 8 jam. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara kualitas 

tidur dengan munculnya jerawat pada usia remaja. 
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Setelah dilakukan studi pendahuluan pada mahasiswa angkatan 2011-

2015 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang ada 

beberapa orang mahasiswa yang menderita insomnia yang di tandai dengan 

penurunan kualitas dan kuantitas tidur. Hasil wawancara salah seorang 

mahasiswa mengatakan penyebab terjadinya insomnia atau penurunan kualitas 

tidur dikalangan mahasiswa Program Studi Iilmu Keperawatan adalah tugas 

sebagai seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan sebuah tugas tutorial yang 

mengharuskan mereka untuk mencari diagnosa The North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA), Nursing Interventions Clasification NIC dan Nursing 

Outcome Classification (NOC) sepanjang malam atau sering tertidur larut malam 

dan bangun terlalu pagi, dan ada beberapa mahasiswa yang telah menghabiskan 

waktu untuk bermain game sepanjang malam, selain itu juga mahasiswa PSIK 

angkatan 2011-2015 saat ini sedang senang-senangnya keluar malam contohnya 

ke mall atau ngopi di cafe sehingga melupakan waktu kebutuhan istirahat tidur 

mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai 

Hubungan Kualitas Tidur Dengan Munculnya Jerawat Pada Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2011-2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut yaitu bagaimana Hubungan Antara 

Kualitas Tidur Dengan Munculnya Jerawat Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Di Universitas Muhammadiyah Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Munculnya Jerawat 

Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi kualitas tidur pada mahasiswa Progam Studi Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Mengidentifikasi terjadinya jerawat mahasiswa Progam Studi Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 

3. Mengetahui hubungan kualitas tidur dengan terjadinya jerawat pada 

mahasiswa Progam Studi Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi peneliti 

Sebagai pengalaman proses belajar mengajar khususnya dalam melakukan 

penelitian dan untuk mengaplikasikan ilmu keperawatan khususnya dalam bidang 

keperawatan dasar, dan untuk membuktikan teori teori di lapangan tentang 

Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Munculnya Jerawat Pada Mahasiswa 

Program Studi Ilmu Keperawatan Di Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4.2 Bagi praktisi kesehatan 

Sebagai sumbangan pemikiran dan acuan bagi ilmu pengetahuan tentang 

masalah kualitas tidur dengan munculnya jerawat sehingga dapat dijadikan refrensi 

akademik serta pengemangan penelitian dibidang keperawatan. 
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1.4.3 Bagi Akademis 

Literatur penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber data untuk 

penelitian berikutnya, serta memotivasi para mahasiswa, dosen dan para pemerhati 

pendidikan agar dapat mengembangkan penelitian ini untuk mengevaluasi Hubungan 

Antara Kualitas Tidur Dengan Munculnya Jerawat Pada Mahasiswa Programe Studi 

Ilmu Keperawatan Di Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4.4 Bagi Mahasiswa. 

Menjadi acuan untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah munculnya 

penyakit kulit jerawat yang di alami oleh mahasiswa. 

1.5 Keaslian Peneliti 

1. Penelitian yang di lakukan oleh Dian Sofiani Pujiastuti (2012) yang berjudul “ 

Hubungan Antara Waktu Tidur Malam Dengan Terjadinya Akne Vulgaris di RSU 

Dr. Soedarso Pontianak”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik 

observasional dan menggunakan pendekatan jenis cross sectional. Dari 

penelitian ini terdapat hubungan yang bermakna antara waktu tidur malan 

dengan terjadinya akne vulgaris. Perbedaan dengan penelitian yang akan di 

lakukan yaitu pendekatan menggunakan case control,  instrumen menggunakan 

kuesioner The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dan lembar observasi, 

teknik sampling menggunakan porposive sampling.  

2. Penelitian yang di lakukan oleh Amalia Wulandari, Billy J. Kepel, Sefty S. Rompas 

(2015) yang berjudul “Hubungan Pola Tidur Dengan Kejadian Acne Vulgaris Pada 

Mahasiswa Semester V (LIMA) Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Sam Ratulagi Manado”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

observasional dan menggunakan pendekatan jenis Case Control. Dari penelitian ini 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pola tidur dengan kejadian jerawat. 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu kualitas tidur menggunakan 

instrumen kuesioner The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dengan lembah 

observasi.  

3. Penelitian yang di lakukan oleh Fridayana (2013) yang berjudul “Hubungan Antara 

Kualitas Dan Kuantitas Tidur Dengan Nilai Modul Pada Mahasiswa Kedokteran Praklinik 

Universitas Tanjungpura. Penelitian ini merupakan studi analitik komparatif 

dengan metode pengumpulan data cross-sectional. Kualitas tidur mahasiswa 

kedokteran secara signifikan lebih buruk daripada orang dewasa normal yang 

diduga akibat keadaan sosial demografi dan higienitas tidur (sleep hygiene) yang 

buruk. Kualitas tidur pada mahasiswa kedokteran perlu ditingkatkan melalui 

program edukasi higienitas tidur. Dengan penelitian ini sebelumnya, penulis 

akan melakukan penelitian lebih mendalam tentang kualitas tidur pada 

mahasiswa agar lebih meningkatkan kealitas tidur pada mahasiswa Program 

Studi Ilmu Keperawatan Di Universitas Muhammadiyah Malang. 

4. Penelitian yang di lakukan oleh Dewi Rahmawati (2012) yang berjudul “Hubungan 

Perawatan Kulit Wajah dengan Timbulnya Akne Vulgaris”. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian observasional dengan rancangan cross-sectional. 

Dari kesimpulan penelitian tersebut didapat adanya hubungan perawatan kulit 

wajah dengan timbulnya akne vulgaris. Perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan adalah hubungan antara kualitas tidur dengan munculnya jerawat. 

Jadi variabel terikat dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

munculnya jerawat. 


