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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akne vulgaris adalah penyakit kulit yang mengenai  unit pilosebasea 

terutama pada remaja. Akne vulgaris ditandai oleh pembentukan komedo, 

papul, pustul, dan nodul dengan berbagai tingkat keparahan yang berbeda-

beda. Pada beberapa kasus akne dapat sembuh dengan sendirinya, dan dapat 

pula meninggalkan bekas dalam waktu yang lama (Andrea, 2012). Tempat 

predileksi akne vulgaris adalah pada tempat yang mempunyai  kelenjar 

sebasea berukuran besar seperti daerah wajah, dada, dan punggung bagian 

atas. Angka kejadian akne vulgaris berkisar 85 % dan terbanyak pada usia 

muda (Tjekyan, 2008).  

Prevalensi akne vulgaris pada masa remaja cukup tinggi, yaitu 

berkisar antara 47-90% selama masa remaja (Movita, 2013). Di Indonesia, 

akne vulgaris merupakan suatu  penyakit kulit yang umum terjadi sekitar 

85-100%  selama hidup seseorang. Penderita akne vulgaris di Indonesia 

pada tahun 2006, 2007, dan tahun 2009 secara berturut-turut yaitu 60%, 

80%, dan 90%. Prevalensi tertinggi pada wanita usia 14-17 tahun, berkisar 

83-85%, dan pada pria usia 16-19  dengan berkisar 95-100% tahun 

(Afriyanti, 2015).  

Akne vulgaris dapat menimbulkan masalah psikologis bagi 

masyarakat, terutama yang peduli akan penampilan (Tjekyan, 2008). 

Dampak ini dapat menjadi beban emosional dan psikologis pada pasien 

yang dapat memberikan efek jauh lebih buruk daripada dampak fisiknya 

(Ayer & Burrows, 2006). Perubahan penampilan kulit ini menimbulkan 

perubahan citra tubuh yang menghasilkan rasa marah, takut, malu, 

kecemasan, depresi (Ayer & Burrows, 2006). 
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Akne vulgaris memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan 

penderita, karena pada umumnya mengenai daerah wajah, sehingga sulit 

untuk disembunyikan. Meskipun pada kondisi tertentu bersifat self limited 

disease, tetapi pada umumnya kondisi ini dapat berkembang ataupun 

menetap dalam rentang waktu yang cukup lama dengan derajat keparahan 

yang bervariasi. Sebagian besar penderita akne memiliki masalah kesulitan 

dalam berinteraksi. Lebih dari 50% penderita akne vulgaris mengalami 

kondisi tertekan oleh komentar ataupun gurauan oleh keluarga maupun 

lingkungannya. Ansietas dan depresi adalah perubahan psikologis yang 

paling sering didapatkan bahkan pada kondisi akne vulgaris yang ringan 

sampai sedang. Akne vulgaris memang tidak mengancam jiwa tetapi dapat 

berdampak pada kualitas hidup penderitanya (Safitri, dkk, 2010). 

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat dampak 

psikologis yang cukup signifikan pada sebagian besar penderita akne 

vulgaris terutama pada usia remaja dan dewasa muda. Pada penelitian 

profil kualitas hidup penderita akne vulgaris dengan metode Cardiff Acne 

Disability Index (CADI) di Divisi Kosmetik Medik Unit Rawat Jalan 

(URJ) Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 

didapatkan kesimpulan bahwa terdapat gangguan kualitas hidup pada 

semua penderita akne vulgaris, terbanyak mengalami gangguan kualitas 

hidup sedang sampai berat yaitu pada 96 orang penderita (49,2%), 54 

orang penderita (27,7%) memiliki gangguan kualitas hidup yang sangat 

berat dan 45 penderita (23,1%) memiliki gangguan kualitas hidup ringan, 

dan tidak didapatkan penderita akne vulgaris yang tidak mengalami 

gangguan pada kualitas hidupnya. Dalam penelitian tersebut didapatkan 

hasil bahwa terdapat gangguan pada kualitas hidup penderita akne vulgaris 

mulai ringan, sedang sampai berat, dan sangat berat (Safitri, dkk, 2010). 

Adinda (2013) dalam penelitiannya terdapat adanya suatu hubungan antara 

gradasi akne vulgaris dengan derajat gangguan kualitas hidup pada 

penderita akne vulgaris. Bramantyo (2015) didapatkan bahwa tidak 
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terdapat hubungan antara derajat keparahan akne vulgaris dengan kualitas 

hidup penderita akne vulgaris. 

Melihat perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang masih 

bervariasi, masih tingginya angka kejadian akne vulgaris pada remaja, dan 

adanya dampak psikologis yang cukup mengganggu pada penderitanya, 

maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hubungan antara 

akne vulgaris dengan kualitas hidup pada remaja. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu “Apakah terdapat hubungan antara akne 

vulgaris dengan tingkat kualitas hidup pada remaja?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara akne 

vulgaris dengan tingkat kualitas hidup pada remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memperluas wacana ilmu pengetahuan khususnya Ilmu 

Kedokteran Kulit dan Kelamin mengenai hubungan akne  vulgaris 

dengan tingkat kualitas hidup pada remaja. 

 

2. Manfaat aplikatif 

Memberikan masukan pentingnya dilakukan pencegahan dan 

penatalaksanaan dini pada penderita akne vulgaris sehingga dapat 

memperbaiki kualitas hidupnya. 




