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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kelainan pada kulit kepala seperti ketombe mempengaruhi hampir 

separuh penduduk pada usia pubertas dan setiap jenis kelamin maupun etnis. 

Tidak ada penduduk di setiap wilayah geografis yang bebas tanpa dipengaruhi 

oleh ketombe dalam kehidupan mereka (Ranganathan et al, 2010). 

Ketombe merupakan penyakit yang bersifat universal dan dapat 

ditemukan di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan bertemperatur tinggi 

termasuk di Indonesia (Wolff, Klaus et al. 2005). Puncak insidensi terjadi 

pada usia sekitar 20 tahun kemudian menurun setelah usia 50 tahun seiring 

dengan berkurangnya produksi sebum. Pada anak usia di bawah 1 bulan, telah 

dibuktikan bahwa bayi baru lahir memiliki sejumlah besar kelenjar sebasea 

dengan sekresi sebum yang tinggi, setara dengan orang dewasa. Sedangkan 

pada orang dewasa, aktivitas kelenjar sebasea memuncak pada usia pubertas 

dan menurun secara bertahap (Wolff, Klaus et al. 2008). Ketombe erat 

kaitannya dengan mikroflora yang terdapat pada kulit kepala seperti 

Pityrosporum ovale. Pityrosporum ovale menyebabkan kondisi kulit kepala 

mengelupas seperti sisik atau yang disebut ketombe. Kondisi seperti ini 

mempengaruhi pada 30-95% dari manusia (Xu, J. et al,. 2007) 

Ketombe dianggap sebagai bentuk ringan dari dermatitis seboroik, 

ditandai dengan skuama yang berwarna putih kekuningan berjumlah banyak, 

kadang disertai rasa gatal, dan menyebabkan rambut mudah rontok (Aprilia cit 

Bramono, 2010). Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya ketombe, 

antara lain aktivitas kelenjar sebasea yang meningkat, adanya jamur, kulit 

sensitif (atopik), keturunan / genetik, dan fisik (suhu dan kelembaban) 

(Siregar, 2004). Pada ketombe didapati perubahan pada sel stratum korneum 

epidermis dengan ditemukannya hiperproliferasi berlebihan (Hidayah cit 

Elewski, 2010). 
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Salah satu faktor penyebab munculnya ketombe adalah kelembaban 

(Siregar, 2004). Pemakaian jilbab erat dengan kelembaban pada kulit kepala. 

Jilbab adalah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan, dari kepala 

hingga kaki perempuan dewasa. Sementara di Indonesia, masyarakat lebih 

mengartikan sebagai penutup kepala. Seperti orang Minang yang suka 

memakai selendang atau kain sarung yang dibelitkan di atas kepala. Di  

Indonesia kerudung disebut sebagai "jilbab" (Elqorni, 2005). 

Sesuai Surat Al Ahzab ayat 59, setiap wanita muslimah diperintahkan 

untuk menutup auratnya “Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih 

mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”( Q. S. Al Ahzab ayat 59). 

SMA Negeri 3 Surakarta adalah salah satu sekolah menengah tingkat 

atas milik pemerintah yang terletak di pusat kota Surakarta. Mayoritas siswi 

SMA Negeri 3 Surakarta beragama islam dengan jumlah pemakai jilbab yang 

banyak (www.smun3-slo.sch.id). 

Berdasarkan data-data tersebut di atas dan belum adanya penelitian 

yang jelas mengenai pemakaian jilbab dengan terjadinya ketombe, maka 

peneliti ingin mengetahui hubungan antara pemakaian jilbab dengan 

terjadinya ketombe pada siswi SMA Negeri 3 Surakarta. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah penelitian ini 

adalah: “Apakah ada perbedaan kejadian ketombe pada siswi berjilbab 

dibandingkan siswi  tidak berjilbab di SMA Negeri 3 Surakarta?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah ada perbedaan 

kejadian ketombe pada siswi berjilbab dibandingkan siswi  tidak berjilbab 

di SMA Negeri 3 Surakarta. 

http://www.smun3-slo.sch.id/
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberi masukan terhadap pengembangan ilmu kedokteran dan 

penelitian selanjutnya tentang ketombe.  

2. Manfaat Aplikatif 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberi masukan kepada wanita 

berjilbab untuk merawat rambut agar tidak berketombe. 


