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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Acne vulgaris adalah penyakit radang kronis unit pilosebaceous, ditandai 

oleh seborrhea, komedo terbuka dan tertutup,  papula, pustule, dan dalam kasus 

yang lebih parah terdapat, nodul, pseudokista, dan jaringan parut. Acne vulgaris 

adalah kondisi kronis yang mempengaruhi lebih dari 85% remaja dan dua pertiga 

orang dewasa berusia 18 tahun ke atas.1Acne vulgaris tetap menjadi salah satu 

penyakit paling umum yang mempengaruhi kemanusiaan dan pengukuran 

dampaknya pada kualitas hidup pasien. Pasien mengalami beban psikologis 

seperti depresi, kecemasan, dan rasa percaya diri yang menurun karena Acne 

vulgarisdan mempengaruhi kualitas hidup.2 

Banyak faktor – faktor yang berhubungan dengan acne vulgaris, seperti 

status edukasi (pendidikan) , status marital, diet, merokok, alkohol, riwayat 

keluarga, dan juga riwayat pengobatan.3Puncak timbulnya jerawat terjadi pada 

usia 17 tahun.4 Jerawat fisiologis dapat bertahan bahkan setelah usia 25 tahun dan 

dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Perancis dan AS telah menunjukkan 

bahwa beberapa tingkat aktivitas jerawat dapat bertahan bahkan hingga kisaran 

usia 30-40 tahun.1 

WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai "persepsi individu tentang 

posisi mereka dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka hidup dan 

dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan concerns".5 

Acne vulgaris dapat menimbulkan masalah psikologis bagi masyarakat, 

terutama yang peduli akan penampilan. Dampak ini dapat menjadi beban 

emosional dan psikologis pada pasien yang dapat memberikan efek jauh lebih 

buruk daripada dampak fisiknya.Perubahan penampilan kulit ini menimbulkan 

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

depresi.6 
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Penelitian tentang dampak acne vulgaris terhadap kualitas hidup sudah 

dilakukan di Cleveland7, AS8, Spanyol9, Inggris10, Iran11, Malaysia12, Brasil 

selatan13, dan Yunani14,dan India.Perbandingan prevalensi antara penelitian yang 

berbeda sulit karena ada perbedaan dalam desain kuesioner, pengaturan penelitian, 

dan karakteristik populasi.Maka diperlukan penelitian yang menunjukkan 

apakahacne vulgaris berdampak pada kualitas hidup di Indonesia tepatnya 

mahasiswa UPH angkatan 2017-2019 di Karawaci.Penelitian dilakukan pada 

angkatan 2017 – 2019 dikarenakan puncak timbulnya jerawat terjadi pada usia 17 

tahun dan usia angkatan 2017 – 2019 sudah mulai peduli dengan penampilan dan 

bisa mempengaruhi kualitas hidup penderitanya.  

Pada penelitian Martin di AS menyebutkan, tingkat keparahan acne 

berpengaruh dengan kualias hidup yang buruk.15 Pada penelitian Halvorsen di 

Norway, wanita lebih banyak mendapat score tinggi yang artinya kualitas 

hidupnya rendah dibanding laki – laki.16Pada penelitian Kameran di Erbil dengan 

melibatkan 510 pasien usia 11 – 36 tahun, menghasilkan bahwa tingkat keparahan 

jerawattinggi ketika  usia 21 – 25 tahun dan mempengaruhi kualitas 

hidup.17Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pruthi dan Babu pada 

wanita dewasa, diamati bahwa jerawat memiliki dampak pada aspek fisik dan 

psikososial kehidupan seperti yang diamati dalam penelitian ini menggunakan 

skor DLQI dan CADI.18 

Berdasarkan sumber studi yang telah dipaparkan di atas. Hampir semua 

mendapatkan hasil bahwa acne vulgaris berhubungan dengan kualitas hidup dan 

yang menjadi perdebatan hanyalah faktor yang mempengaruhi acne vulgaris 

terhadap nilai score kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui prevalensi kulitas hidup yang rendah yang disebabkan 

oleh acne vulgaris. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan latar belakang di atas, terdapat hubungan antara 

acne vulgaris dengan kualitas hidup. Meskipun penelitian sudah pernah dilakukan 

diberbagai negara,penelitian inidilakukan untuk menilai hubungan acne vulgaris 

terhadap kualitas hidup dan prevalensi kualitas hidup yang rendah akibat acne 

vulgarispada mahasiswa UPH angkatan 2017 - 2019. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1) Apakah terdapat hubungan antara acne vulgaris terhadap kualitas hidup 

seseorang pada mahasiswa UPH? 

2) Berapa prevalensi mahasiswa UPH yang kualitas hidup nya terganggu 

yang diakibatkan oleh acne vulgaris? 

3) Apakah terdapat hubungan antara grade keparahan acne vulgaris dengan 

kualitas hidup pada mahasiswa UPH? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus 

sebagai berikut: 

 1.4.1. Tujuan Umum 

1) Mengetahui hubungan acne vulgaris terhadap kualitas hidup pada 

mahasiswa UPH angkatan 2017-2019 

2) Mengetahui prevalensi mahasiswa UPH angkatan 2017-2019 yang 

kualitas hidup nya rendah akibat acne vulgaris. 

 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui apakah ada hubungan antara grade keparahan Acne 

vulgaris dengan kualitas hidup 
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2) Mengetahui apakah terdapat hubungan antara usia dengan kualitas 

hidup seseorang yang diakibatkan oleh acne vulgaris 

 

1.5. Manfaat 

1.5.1. Manfaat Akademik 

Sebagai referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya tentang hubungan acne vulgaris dengan kualitas hidup. 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini dapat memberi wawasan lebih lanjut tentang hubungan acne 

vulgaris dengan kualitas hidup. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber evaluasi tentang tingkat 

keparahan acne vulgaris dengan kualitas hidup di daerah Tangerang 

khususnya mahasiswa UPH angkatan 2017 - 2019. 

 

 

  


