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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Melasma merupakan penyakit kelainan pigmentasi. Kelainan 

pigmentasi merupakan perubahan warna kulit yang menjadi lebih putih, lebih 

hitam, atau lebih coklat, dibandingkan dengan warna kulit normal serta 

bersifat makuler, sedangkan yang menyebabkan terjadinya perubahan warna 

kulit adalah melanin (Harahap, 2015). 

Menurut Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari pada tahun 2014 

frekuensi yang paling banyak terkena melasma adalah perempuan sebanyak 47 

orang (92,2%) sedangkan laki-laki sebanyak 4 orang (7,8%) dengan 

perbandingan perempuan dengan laki-laki sebesar 11,75:1 (Sari, 2014).  

Penelitian lain juga telah dilakukan Rikyanto dengan berkonsultasi ke Poli Kulit 

RSUD Kota Yogyakarta selama 3 tahun dari Juni 2001-Juli 2003 terdapat kasus 

melasma terbanyak  pada kelompok usia 31-40 tahun (42,4%), dengan frekuensi 

kunjungan terbanyak adalah 1x kunjungan.  Dan pasien pada umumnya bekerja 

sebagai pegawai negeri sipil (57,3%) (Rikyanto, 2004).  

Melasma atau sering disebut dengan khloasma adalah suatu bercak 

hiperpigmentasi yang sering ditemukan pada daerah muka, yaitu kedua pipi, 

dagu, bibir atas, dan dapat meluas sampai ke leher. Warna dapat bervariasi 

mulai dari coklat muda sampai kehitaman dan berbentuk tidak teratur dan 

disebabkan oleh seringnya terkena paparan sinar matahari (Fitzpatrick, 

2009). Ukurannya juga sangat bervariasi. sering terjadi pada wanita di masa 

produktif  yaitu antara usia 20 sampai 50 tahun. Serta ada 3 pola distribusi dari 

melasma yaitu di sentrofasial pada 66% kasus, malar 20% kasus, dan mandibula 

pada 15% kasus dan paling sering ditemukan pada wanita. Melasma adalah 

kondisi dermatologis multifaktorial. Faktor-faktor penyebab melasma termasuk 

UV-A, UV-B, pil kontrasepsi, obat, disfungsi tiroid, kosmetik, genetik, 

kekurangan gizi, gangguang fungsi hati, defisiensi B12, dll. 
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 (Mohan, et al., 2016) (Pravitasari & Setyaningrum, 2012). 

Pada tahun 2015 penelitian dilakukan oleh Prabawaningrum di 

Surakarta dari 15 responden yang terkena melasma yang tidak memakai tabir 

surya sebanyak 24,4% (11 orang) sedangkan yang memakai tabir surya 8,89% 

(4 orang) (Prabawaningrum, 2015).  

Hasil penelitian lain pada tahun 2010 dengan jumlah responden 220 

wanita hamil di Korea, menyebutkan bahwa penggunaan tabir surya dengan 

spektrum luas (mengandung anti-UVA dan anti-UVB) selama 12 bulan sebesar 

95-97% terbukti efektif dalam mencegah terjadinya melasma karena fungsinya 

sebagai sunprotector (Prabawaningrum, 2015). 

Penelitian terhadap melasma dan tabir surya memang sudah dilakukan 

oleh Saudari Prabawaningrum pada tahun 2015 di Surakarta. Namun karena di 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas bertipe kulit IV (tidak pernah 

terbakar namun mudah menjadi coklat) dan insiden melasma yang cukup 

banyak di Indonesia penulis tertarik untuk meneliti kembali “Hubungan riwayat 

pemakaian tabir surya dengan kejadian melasma” dengan lokasi yang berbeda 

yaitu di kecamatan Grogol-Sukoharjo Jawa Tengah. Dengan penelitian ini 

penulis ingin membuktikan adakah hubungan pemakaian tabir surya dengan 

kejadian melasma.  

B.  Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara pemakaian tabir surya dengan derajat 

keparahan melasma (Skor MASI)? 

C.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara pemakaian tabir surya dengan 

derajat keparahan melasma (Skor MASI) 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi bukti ilmiah adanya hubungan antara 

pemakaian tabir surya dengan derajat keparahan melasma (Skor MASI) 
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b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya serta memberikan pengetahuan/informasi tentang melasma 

2. Manfaat Praktisi 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menghimbau masyarakat untuk 

memakai tabir surya 

 


