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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan 

cross sectional yang dilakukan di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

Sampel penelitian sebanyak 40 pasien berusia 12-30 tahun yang terdiri masing-masing 

11 sampel laki-laki dan 29 perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data primer pasien yang periksa di Poli Kulit RS UMM Malang dan terdiagnosis Akne 

Vulgaris dengan menggunakan kuesioner SPEED, terutama pasien yang menggunakan 

obat jerawat topikal.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa dari 40 orang 

pasien yang periksa di Poli Kulit RS UMM dan terdiagnosis Akne Vulgaris yang 

menjadi responden, sebanyak 25 orang (62,5%) mengalami keluhan DES ringan, 

sedangan sebanyak 15 orang (37,5%) normal. Setiap responden mengalami beberapa 

kelainan sesuai dengan kuesioner yang telah divalidasi seperti: mata pedih, gatal, 

merah, norocoh (berair). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh S. Ahlan Bayhan 

(2016), diperoleh sebanyak 51% pasien yang mengalami perburukan gejala setelah 

mendapatkan treatment obat jerawat topical selama lebih dari satu bulan. Presentase 

hasil pasien yang mengalami keluhan DES pada penelitian ini sebanyak 62,5% (25 

pasien) yang mengalami perburukan gejala yang berarti lebih besar dari penelitian 

sebelumnya.  
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Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh S. Ahlan Bayhan 

menggunakan sampel yang memakai obat jerawat topikal retinoid acid ditambahkan 

dengan antibiotik eritromisin topikal, sedangkan pada penelitian saat ini sebagian 

menggunakan campuran antara retinoid acid topikal dan dikombinasi dengan antibiotik 

selain eritromisin topikal, sehingga dipercaya bahwa efek yang ditimbulkan oleh 

kombinasi retinoid acid topikal+eritromisin topikal untuk mengalami keluhan DES 

lebih besar. Eritromisin topikal dipercaya dapat menghambat metabolisme retinoid 

acid topikal pada kulit sehingga keluhan DES yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan 

(Aslan Bayhan, 2016). 

Penelitian sebelumnya tidak hanya menggunakan kuesioner saja, ada beberapa 

pemeriksaan yang lainnya seperti Test Schirmer, Tear Break Up Time serta 

Osmolaritas Air Mata sehingga pasien yang hanya mengalami keluhan bisa saja 

terdiagnosis sebagai DES. 

25 pasien yang mengisi kuesioner mengalami keluhan DES dengan kategori 

ringan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aslan Bayhan terdapat 22 pasien 

mengalami keluhan dalam kategori ringan-sedang. Keluhan yang dirasakan oleh 

responden muncul ketika pemakaian obat jerawat sudah selama lebih dari 2 bulan. 

Perbedaan ini dikarenakan pasien yang mengisi kuesioner pada penelitian saat ini 

ketika mengalami keluhan DES yang mengganggu sebagian dari mereka menggunakan 

obat tetes mata sehingga dapat meringankan keluhannya, namun pada penelitian 

sebelumnya murni hanya diamati pemakaian obat jerawat topikal dan bagaimana 

efeknya tanpa pemberian obat tetes mata. 



45 
 

 
 

Hal yang membuat timbulnya gejala DES diyakini dengan adanya kandungan 

retinoid acid di dalam obat jerawat topikal. Isotretinoin umumnya dianggap sebagai 

sintetis retinoid yang sebenarnya merupakan turunan alami dari retinoid acid yang 

biasanya terdapat didalam tubuh manusia dalam jumlah kecil sehingga dalam tubuh 

kita sendiri telah memproduksi retinoid acid dalam jumlah kecil yang dapat 

mendukung terjadinya DES meskipun tidak terasa mengganggu (Aslan Bayhan, et al, 

2016). 

Lambert dan Smith (2008) mempelajari dampak retinoid acid pada struktur sel 

morfologis. Pada penelitian ini diduga retinoid acid menghambat perbedaan sel asinar 

meibom dan menstimulasi proliferasi epitel yang melapisi saluran dan asini yang 

menyebabkan penebalan. Ekskresi kelenjar meibom mencegah penguapan yang 

berlebihan pada lapisan berair dari film air mata dan mengamankan osmolalitas dan 

stabilitas lapisan air mata.  

Dengan demikian, disregulasi menyebabkan kekeringan sekunder dan iritasi 

pada struktur mata paling eksternal: konjungtiva dan kornea. Hal  ini dapat dianggap 

sebagai efek tidak langsung retinoid acid sedangkan tindakan langsung juga harus 

dipertimbangkan. Hal ini disebabkan oleh kehadiran obat dan metabolitnya dalam film 

air mata, yang dapat secara langsung memicu ketidakstabilan lapisan air mata, sehingga 

menimbulkan kekeringan dan iritasi (B. Bergler-Czop et al, 2016) 

Namun pada kenyataannya sekresi air mata dipengaruhi oleh berbagai 

rangsangan, baik rangsangan psikis maupun fisik. Rangsangan psikis seperti stress, 

nyeri, marah, dan sedih dapat memicu produksi air mata. Iritan dalam berbagai bentuk 
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juga akan mempengaruhi produksi air mata, baik meningkatkan maupun menurunkan 

produksi air mata seperti rokok. Faktor usia mempengaruhi produksi air mata, produksi 

air mata akan menurun seiring dengan bertambahnya usia (Manoj A, et al 2015). 

6.1 Keterbatasan Penelitian 

Keterbasan pertama penelitian ini adalah peneliti tidak dapat melakukan 

Shirmer Test, Tear Break Up Time serta Osmolaritas Air Mata yang dapat 

memastikan apakah sampel mengalami DES atau tidak secara signifikan. Karena 

test tersebut hanya boleh dilakukan dengan pendampingan dokter spesialis. 

Keterbasan kedua pada penelitian ini yaitu belum diketahui berapa dosis 

retinoid acid yang dapat menimbulkan munculnya keluhan DES. 

 


