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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akne vulgaris merupakan penyakit peradangan kronis dari unit 

pilosebasea yang berada di kulit dan dijumpai secara merata pada pria dan 

wanita di seluruh dunia. Sebanyak lebih dari 80% manusia pernah mengalami 

akne vulgaris pada suatu masa dalam hidupnya. Akne merupakan salah satu 

masalah kulit yang paling sering terjadi, yang biasanya muncul pada masa 

pubertas, yaitu dialami oleh lebih dari 85% orang pada masa pubertas di seluruh 

dunia sebagai hasil dari peningkatan kadar hormon androgen secara 

signifikan.1,2,3 Menurut World Health Organization (WHO), usia dewasa muda 

termasuk dalam kategori masa pubertas. Sebanyak 30 hingga 50% remaja yang 

mengalami akne vulgaris mengalami masalah psikologis berkaitan dengan 

akne, di antaranya persepsi tubuh buruk, rasa malu, sulit bersosialisasi, ansietas, 

frustasi, kemarahan, depresi, harga diri rendah, hingga keinginan dan percobaan 

bunuh diri yang diakibatkan tekanan psikososial.4 

Prevalensi akne vulgaris di kota Palembang pada penduduk dengan usia 

14-21 tahun sebanyak 68,2%.5 Jumlah penduduk di Indonesia yang berusia 15-

24 tahun sebanyak 44,06 juta jiwa atau sekitar 16,62% dari 256 juta jiwa di 

Indonesia.6 Jika diasumsikan bahwa prevalensi akne vulgaris di kota Palembang 

merepresentasikan prevalensi dalam skala nasional, maka prevalensi akne 
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vulgaris pada remaja hingga dewasa muda di Indonesia sebanyak sekitar 30,05 

juta jiwa. 

Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah pengukuran yang digunakan untuk 

menilai status nutrisi seseorang yang ditentukan berdasarkan penghitungan 

berat badan dan tinggi badan ke dalam suatu rumus. IMT dapat digunakan untuk 

melihat apakah seseorang memiliki berat badan yang sehat untuk ukuran tinggi 

badannya. IMT yang tinggi berkaitan dengan tingginya kadar insulin, hormon 

androgen dihydrotestosterone, dan dislipidemia, di mana ketiga faktor ini saling 

berperan pada meningkatnya kadar IGF-1 dan IL-1α, yang menstimulasi 

produksi sebum sehingga menimbulkan terjadinya akne vulgaris dan proses 

inflamasi pada unit pilosebasea sehingga memperparah derajat akne, sementara 

IMT yang rendah berkaitan dengan rendahnya ketiga faktor tersebut. Dengan 

demikian, IMT dapat menjadi indikator yang efisien dalam menentukan risiko 

mengalami akne vulgaris.  

Hasil penghitungan IMT diklasifikasikan oleh World Health 

Organization (WHO) menjadi IMT rendah, normal, pra-obesitas, dan obesitas.7 

Berat badan berlebih dan obesitas merupakan masalah kesehatan masyarakat 

yang ditemukan di seluruh dunia, yang dapat menyebabkan berbagai ancaman 

kesehatan, seperti diabetes mellitus tipe II, penyakit kardiovaskular, kanker dan 

masalah kesehatan lainnya yang dapat meningkatkan angka morbiditas dan 

mortalitas.8 

Pada tahun 2016, lebih dari 1,9 miliar penduduk dunia di atas usia 18 

tahun mengalami kelebihan berat badan, dengan 650 juta di antaranya 
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mengalami obesitas.9 Data Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) tahun 2016 

menunjukkan penduduk berusia di atas 18 tahun yang mengalami kelebihan 

berat badan atau obesitas sebanyak 20,7% atau sekitar 35,65 juta penduduk 

Indonesia.10 

Walaupun telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya mengenai 

hubungan IMT dengan kejadian dan derajat keparahan akne vulgaris dengan 

desain studi, lokasi, dan populasi subjek penelitian yang bervariasi, namun hasil 

penelitian yang ditemukan berbeda-beda dan ada yang betentangan satu dengan 

yang lainnya, sehingga belum bisa dikatakan sebagai bukti yang kuat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sevil A, dkk pada tahun 2014 di Turki pada 214 wanita 

berusia 13-47 tahun menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara IMT yang tinggi dengan akne vulgaris.11 Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Park SY, dkk pada tahun 2015 di Seoul, Korea Selatan pada siswa berusia 

7-12 tahun menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara siswa 

dengan IMT tinggi dengan akne vulgaris.12 Namun pada penelitian yang 

dilakukan oleh Lu PH, dkk pada tahun 2015 di Taipei, Taiwan pada 104 wanita 

dengan akne vulgaris justru menunjukkan bahwa IMT yang tinggi bersifat 

protektif terhadap akne vulgaris.13 Hasil serupa juga ditemukan oleh Larosa CL, 

dkk yang meneliti 225 partisipan berusia 14-19 tahun dengan akne vulgaris 

derajat ringan dan sedang pada tahun 2016 di Pennsylvania, Amerika Serikat, 

yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara IMT dengan akne 

vulgaris.14 
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Sebagian besar penelitian sebelumnya meneliti hubungan IMT dengan 

akne vulgaris disertai faktor-faktor lain yang saling berhubungan dengan IMT 

seperti hormon androgen, asupan nutrisi dan pola diet, menstruasi, dan 

sebagainya. Penelitian yang secara khusus menghubungkan IMT dengan akne 

vulgaris sendiri masih sangat terbatas. Dengan demikian, masih perlu diteliti 

hubungan antara IMT dengan akne vulgaris berdasarkan klasifikasi akne 

vulgaris Global Acne Grading System pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sevil 

A, dkk dan Park SY, dkk ditemukan hubungan yang signifikan antara IMT yang 

tinggi dengan derajat keparahan akne vulgaris. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Lu PH, dkk ditemukan bahwa IMT yang tinggi bersifat protektif 

terhadap akne vulgaris, dan penelitian yang dilakukan oleh Larosa CL 

ditemukan hubungan yang tidak signifikan antara IMT dengan derajat 

keparahan akne vulgaris. Walaupun telah dilakukan beberapa penelitian 

sebelumnya mengenai hubungan IMT dengan kejadian dan derajat keparahan 

akne vulgaris dengan desain studi, lokasi, dan populasi subjek penelitian yang 

bervariasi, namun hasil penelitian yang ditemukan berbeda-beda dan ada yang 

betentangan satu dengan yang lainnya, sehingga belum bisa dikatakan sebagai 

bukti yang kuat. Penelitian yang secara khusus menghubungkan IMT dengan 

akne vulgaris sendiri masih sangat terbatas. Dengan demikian, masih perlu 
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diteliti hubungan antara IMT dengan kejadian akne vulgaris pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian 

akne vulgaris pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan? 

 

1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian 

akne vulgaris pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui gambaran indeks massa tubuh pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

2. Untuk mengetahui gambaran kejadian akne vulgaris, termasuk derajat 

keparahan akne vulgaris pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan berdasarkan klasifikasi Global Acne Grading 

System. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1. Memberikan informasi mengenai hubungan indeks massa tubuh dengan 

kejadian akne vulgaris. 

2. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut 

hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian akne vulgaris. 

3. Memberikan gambaran data mengenai indeks massa tubuh mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

4. Memberikan gambaran data mengenai kejadian akne vulgaris, termasuk 

derajat keparahan akne vulgaris pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan berdasarkan klasifikasi Global Acne Grading 

System. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan masukan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya akne 

vulgaris, salah satunya dengan menjaga indeks massa tubuh dalam batas 

normal; atau mengobati akne vulgaris. 

2. Memberikan masukan bagi masyarakat agar menjaga indeks massa tubuh 

dalam batas normal untuk meminimalisir risiko penyakit lainnya. 




