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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Melasma adalah hipermelanosis yang tidak merata terutama pada muka, 

berwarna coklat muda sampai coklat tua,berkembang lambat, dan umumnya 

simetrik (Soepardiman, 2010). Kejadian melasma dapat mengenai semua ras akan 

tetapi paling sering mengenai individu berkulit gelap (tipe kulit Fitzpatrick IV, V, 

VI), yaitu pada penduduk yang tinggal di daerah tropis dengan radiasi sinar ultra 

violet (UV) yang tinggi (Sachdeva, 2006). Adapun faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi timbulnya melasma yaitu paparan sinar ultra violet (UV), 

perubahan hormonal selama kehamilan, obat-obatan fototoksik, bahan kimia dan 

penggunaan kosmetik (Tzouveka, 2014). Melasma umumnya lebih banyak pada 

wanita dan penduduk yang tinggal di daerah tropis (Soepardiman, 2010). 

Penelitian di Amerika Serikat, Sanchez mengatakan melasma fasial 

menempati urutan ke 5 (8,2%) dari jumlah 1000 kunjungan ras Latin di kliniknya. 

Insiden melasma di Hispanik/Latin sebesar 80% terutama pada wanita hamil di 

Meksiko (Taylor, 2008). Kunjungan pasien melasma pada klinik spesialis kulit di 

Asia Timur Selatan diperkirakan sekitar 0,25-4% (Djauhari, 2012). Penderita 

melasma di Indonesia diperkirakan sekitar 0,2-4% dari penderita penyakit kulit 

(Soepardiman, 1997, citEkarini, 2002). Berdasarkan data di poliklinik departemen 

Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin (IKKK) RS. DR. Cipto Mangunkusumo 

(RSCM) tahun 2004 didapatkan prevalensi melasma sebanyak 2,39% dan 

insidensi 2,49%, dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan insidensi 

0,1% dalam setahun (Febrianti et al., 2005).  

Melasma atau yang dikenal dengan istilah flek, secara medis merupakan 

masalah kesehatan dan secara estetika dapat mengganggu kecantikan. Meskipun 

tidak membahayakan, flek menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada 

kualitas hidup penderitanya di mana secara psikologis berpotensi menggangu 
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penampilan dan mengakibatkan rasa rendah diri yang dapat menurunkan 

produktivitas, harga diri, dan fungsi sosial bagi penderitanya (Hamed, 2004). 

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan Hadiyati (2013) tentang 

Kualitas Hidup pada Pasien Melasma di RSUD Dr. H. Moeloek Lampung 

didapatkan adanya hubungan antara melasma dengan kualitas hidup pada 

penderita melasma. Sedangkan menurut penelitian Rahmawati (2011) tentang 

Hubungan antara Melasma dengan Tingkat Kualitas Hidup didapatkan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara melasma dengan kualitas hidup 

pada penderita melasma. 

Melihat hasil penelitian yang masih bervariasi, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih jauh tentang Hubungan antara Melasma dengan Tingkat Kualitas 

Hidup. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah terdapat hubungan antaramelasmadengantingkatkualitashidup 

pada wanita? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

melasmadengantingkatkualitashidup pada wanita. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

a. Memperluas wacana ilmu pengetahuan mengenai hubungan 

melasma dengan tingkat kualitas hidup pada wanita. 

2) Manfaat Aplikatif 

a. Memberi masukan pentingnya dilakukan upaya penatalaksanaan 

melasma mengingat secara estetika dapat memberi dampak 

psikologis bagi penderitanya. 




