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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Acne vulgaris merupakan penyakit kulit kronis yang terjadi akibat 

peradangan menahun kelenjar sebaseosa yang ditandai dengan adanya 

komedo, papul, pustul, nodul dan kista pada tempat predileksinya yang 

biasanya pada kelenjar sebasea berukuran besar seperti wajah, dada dan 

punggung bagian atas.1 

Menurut catatan studi dermatologi kosmetika Indonesia, 90% menderita 

acne vulgaris pada tahun 2009.1 Sekitar 90% usia muda dapat menderita 

penyakit acne vulgaris . Prevalensi tertinggi penderita acne vulgaris adalah 

75- 98 % pada remaja usia 16 – 18 tahun.2 Acne vulgaris lebih mudah 

ditemukan pada jenis kelamin perempuan. Beberapa penelitian lain 

mengungkapkan bahwa laki-laki lebih sering menderita acne vulgaris pada 

usia dibawah 12 tahun atau diatas 15 tahun.2  

Penyebab acne vulgaris  adalah antara lain faktor genetik, bangsa, ras, 

makanan, iklim, jenis kulit, kebersihan, penggunaan kosmetik, stress, faktor 

infeksi dan pekerjaan.1 

Acne vulgaris merupakan penyakit kulit yang dapat memiliki efek 

psikososial, yaitu dapat menurunkan rasa percaya diri, jauh dari kehidupan 
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sosial dan bisa berujung ke depresi.3 Prevensi yang tepat diperlukan agar 

tidak terjadi kejadian acne vulgaris. 

Pola makan berpengaruh terhadap terjadinya acne vulgaris, salah 

satunya adalah susu. Ditemukan adanya hubungan antara total milk dan skim 

milk dengan kejadian acne vulgaris pada siswa SMA di negara Amerika.4  

Penelitian lain menunjukan bahwa lelaki memiliki prevalensi yang lebih 

rendah dibanding perempuan terhadap kejadian acne vulgaris yang 

disebabkan oleh konsumsi susu.2 Namun di Indonesia, masih sedikit tentang 

penelitian ini dan belum ada yang meniliti ke usia remaja. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Acne vulgaris merupakan penyakit kronis yang sering diderita pada remaja. 

Penelitian sebelumnya di Indonesia tentang hubungan konsumsi susu dan 

kejadian acne vulgaris, dilakukan pada usia diatas 20 tahun.2 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Adakah hubungan antara konsumsi susu dan kejadian acne vulgaris di remaja 

usia 15- 18 tahun? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan susu dan acne vulgaris. 
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1.4.2. Tujuan Khusus 

a. Menilai jenis susu yang sering digunakan. 

b. Menilai hubungan antara konsumsi susu dan acne vulgaris pada 

remaja usia 15-18 tahun. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hubungan 

antara konsumsi susu dengan kejadian acne vulgaris pada usia 15-18 tahun. 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Memperluas pengetahuan remaja usia 15-18 tahun tentang acne 

vulgaris. 

b. Meningkatkan kepedulian remaja terhadap penanganan serta 

pencegahan acne vulgaris. 

 

  

 

 

 

  




