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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Acne vulgaris (AV) adalah penyakit inflamasi kulit kronis yang paling 

sering terjadi pada masa remaja. Terjadi karena peradangan menahun folikel 

pilosebasea yang ditandai dengan adanya komedo, papula, nodul, kista, dan 

kadang-kadang ditemukan juga jaringan parut. AV terjadi karena folikel yang 

mengalami hiperkeratinisasi, hipersekresi kelenjar sebasea akibat stimulasi 

androgen dan bisa juga akibat infeksi dari bakteri Propionibacterium acnes 

yang menyerang pada kulit wajah, dada, bahkan punggung (Bagatin et al, 

2014). 

Prevalensi terjadinya AV di dunia berbeda-beda. Di Inggris, AV 

dilaporkan pada 70-80% dari semua pasien yang berkunjung pada usia 

remaja. Berdasarkan penelitian di Australia, angka kejadian AV pada usia 10-

12 tahun sekitar 27,7% dan usia 16-18 tahun sekitar 93,3% (Bagatin et al, 

2014). Banyak juga penelitian AV di berbagai wilayah Asia, misalnya hasil 

penelitian di India, didapatkan hasil 59,8% remaja berusia 16-20 tahun 

mengalami AV (Adityan&Thappa, 2009). Ada pula hasil dari penelitian Shen 

et al (2012) pada enam kota besar di Cina yaitu kasus terbanyak terjadinya 

AV adalah umur 19 tahun sebesar 46,8%. Di Indonesia, menurut kelompok 

dermatologi kosmetika Indonesia pada tahun 2006 terdapat 60% kasus dan 

tahun 2007 terdapat 80% kasus (Purwaningdyah&Jusuf, 2013). Secara garis 

besar, rentang usia prevalensi kejadian AV adalah 14-17 tahun pada wanita 

dan 16-19 tahun pada pria. Hal ini dikarenakan pubertas wanita lebih awal 

dibandingkan pada pria (Wasitaadmadja, 2011). 

Menurut Kabau (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa faktor 

penyebab AV masih belum jelas. Namun hasil dari penelitian beberapa 

universitas seperti Melbourne University, Green, dan Sinclair mendapatkan 

hasil bahwa stres, merokok, alkohol, diet tinggi lemak, gula, minyak, dan 
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coklat serta kebersihan kulit wajah yang buruk menjadi faktor pencetus 

eksaserbasi terjadinya AV (Magin et al, 2005). 

Personal hygiene atau kebersihan perseorangan adalah konsep dasar dari 

kebersihan dan langkah pertama untuk menjaga kesehatan diri. Selain itu juga 

salah satu bagian penting dari perlindungan terhadap faktor penyakit dalam 

kehidupan sehari-hari di dalam rumah maupun tempat kerja. Konsep 

kebersihan kulit wajah atau kulit keseluruhan merupakan hal paling penting 

dalam menjaga kebersihan perseorangan, karena kulit merupakan garis 

pertahanan pertama atau pintu masuk dari segala bentuk mikroorganisme 

patogen yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada individu terutama 

AV (Hassan, 2012). 

Kebersihan merupakan aspek penting dalam kehidupan, dengan kesadaran 

kebersihan yang baik memungkinkan seseorang dapat jauh dari berbagai 

infeksi penyakit.  Laki-laki menjadi perhatian khusus akan kebersihan, karena 

laki-laki cenderung kurang baik dalam menjaga kebersihan, terutama  

kebersihan diri, namun tidak jarang laki-laki yang mempunyai tingkat 

kesadaran yang baik tentang kebersihan (Pasanda, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hertanto (2013)pada siswa SMA Negeri 3  

Klaten mengenai hubungan antara kebersihan wajah dengan kejadian AV 

mendapatkan hasil bahwa ada hubungan antara kebersihan wajah dengan 

kejadian AV. Berbeda dengan penelitian Kurniawati (2014) yang 

mendapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

frekuensi membersihkan wajah dengan kejadian AV. Hal ini disebabkan 

adanya variabel perancu yang lebih dominan mempengaruhi kejadian AV.  

Siswa pondok pesantren merupakan subjek penting dalam permasalahan 

penyakit kulit terutama AV. Hal ini dikarenakan siswa pondok pesantren 

harus tinggal bersama sekelompok orang dalam satu lingkup yang gaya hidup 

bersih dan sehatnya kurang mendapat perhatian terutama kebersihan badan 

maupun wajah. Kurangnya kesadaran tentang kebersihan diri nantinya dapat 

menjadi resiko penularan penyakit kulit terutama yang disebabkan oleh 

bakteri (Nuqsah, 2010). 
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Pondok Pesantren Al-Munawwir adalah pondok pesantren yang cukup 

besar di wilayah Yogyakarta. Pondok ini juga membuka program pendidikan 

dari SD, SMP, hingga SMA/SMK yang siswa/siswinya diberi kesempatan 

untuk memilih untuk tinggal di asrama atau tetap tinggal di rumahnya sendiri. 

Sebagian besar siswa/siswi dipondok ini memilih untuk bertempat tingggal di 

asrama.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-

Munawwir Yogyakarta pada bulan Desember 2015 diketahui bahwa sebagian 

besar siswa SMA/SMK atau umur 16-19 tahun yang menetap di asrama atau 

pondok pesantren menderita AV. Selain itu,kurangnya perhatian terhadap 

kebersihan dapat dilihat dari bentuk ruanganasrama yang kurang tertata rapi 

dan terkesan berantakan. Kamar mandi yang kurang terawat dan lembab juga 

ditemukan dalam asrama. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang 

kebersihan di Pondok Pesantren Al-Munawwir. Penelitian ini terbatas pada 

penyakit AV sehingga target penelitian hanya mencakup hubungan antara 

kebersihan wajah dengan tingkat kejadian AV di Pondok Pesantren Al-

Munawir, Yogyakarta. 

Terkait uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “hubungan antara personal hygiene kulit wajah 

dengan tingkat terjadinya acne vulgaris di Pondok Pesantren Al-Munawwir, 

Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah : adakah hubungan antara personal hygiene kulit wajah 

dengan tingkat terjadinya acne vulgaris di Pondok Pesantren Al-Munawwir, 

Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara 

personal hygiene kulit wajah dengan tingkat terjadinya acne vulgaris di 

Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Dengan dilakukan penelitian ini maka dapat menambah sumber 

informasi yang berhubungan dengan masalah tingkat kejadian AV yang 

terjadi karena kurangnya kesadaran tentang kebersihan wajah pada siswa 

pondok pesantren. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi tentang cara 

pencegahan AV terutama yang terjadi di wajah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran santri untuk 

lebih menyadari pentingnya kebersihan diri terutama wajah. 

 

 

 

 

 

 


