
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Akne vulgaris (AV) merupakan salah satu penyakit kulit tersering 

yang umumnya terjadi pada usia remaja, namun juga sering berlanjut hingga 

usia dewasa.8,9 Satu studi populasi di Jerman menyatakan bahwa 64% dari 

orang berusia 20-29 tahun dan 43% dari orang yang berusia 30-39 tahun 

menderita AV.10 Angka kejadian akne vulgaris untuk laki-laki usia 20-24 

tahun di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 78%, untuk usia 25-29 

tahun adalah sebesar 50%, sedangkan untuk usia 30-34 tahun adalah sebesar 

24%.11 

Akne vulgaris adalah penyakit dari unit pilosebasea rongga rambut 

di kulit yang berhubungan dengan kelenjar minyak.1 Aspek klinis dari 

penyakit ini meliputi minyak berlebih, lesi non-inflamasi yaitu berupa 

komedo terbuka dan tertutup, lesi inflamasi berupa papul dan pustul, serta 

beragam tingkat sikatrik. Penyebaran akne vulgaris tergantung pada 

kepadatan unit pilosebasea antara lain pada wajah, leher, dada atas, pundak, 

dan punggung.12 

Salah satu faktor yang berperan terhadap terjadinya akne vulgaris 

adalah meningkatnya sekresi sebum. Sebum sendiri diproduksi oleh kelenjar 

sebasea. Sekresi sebum meningkat akibat adanya sekresi hormon androgen 

yang tinggi.2  
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Sintesis hormon androgen dapat ditekan melalui penurunan ekspresi 

enzim Steroidogenic Acute Regulatory (StAR), p450 side chain cleavage 

(p450scc), 3β-Hydroxisteroid Dehydrogenase (3β-HSD), dan 17β-

Hydroxisteroid Dehydrogenase (17β-HSD) oleh melatonin.3 Hormon 

melatonin berfungsi untuk menginduksi tidur dan dapat meningkatkan 

kualitas tidur.4  

Kualitas tidur adalah kemampuan individu untuk dapat tetap tidur, 

tidak hanya mencapai jumlah atau lamanya tidur, namun juga untuk 

mendapatkan jumlah istirahat yang sesuai dengan kebutuhannya.13,14 

Gangguan tidur banyak diderita oleh para pekerja laki-laki terbukti pada 

penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa  terdapat 40 orang, dimana 61% 

dari pekerja tersebut menderita kualitas tidur yang buruk.15 Banyaknya 

gangguan tidur yang diderita oleh para pekerja laki-laki, maka penelitian ini 

menggunakan subyek penelitian laki-laki pekerja swasta usia 24-34 tahun. 

Akne vulgaris sendiri mempunyai efek yang dapat merusak 

kepercayaan diri seseorang karena menyerang daerah yang mudah terlihat 

dan penting dalam penampilan seseorang.8,16 Masalah akne vulgaris tidak 

boleh disepelekan karena berdampak negatif dalam aspek psikososisal bagi 

penderita.17 Tindakan pengobatan dapat dilakukan untuk mengatasi AV, 

namun diperlukan juga tindakan pencegahan yang salah satunya adalah 

dengan memperbaiki kualitas tidur. Penelitian-penelitian sebelumnnya 

menunjukkan bahwa mempertahankan kualitas tidur yang baik dimana 



3 
 

 

 

sekresi melatonin yang cukup, dapat menekan produksi hormon androgen 

yang berperan dalam timbulnya akne vulgaris.5–7  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Apakah terdapat hubungan kualitas tidur dengan kejadian akne 

vulgaris pada laki-laki pekerja swasta? 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

a) Bagaimana gambaran kualitas tidur pada laki-laki pekerja swasta? 

b) Bagaimana gambaran kejadian akne vulgaris pada laki-laki pekerja 

swasta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan kualitas tidur dengan kejadian akne vulgaris 

pada laki-laki pekerja swasta. 

         1.3.2 Tujuan khusus 

a) Mengetahui gambaran kualitas tidur pada laki-laki pekerja swasta. 

b) Mengetahui gambaran kejadian akne vulgaris pada laki-laki 

pekerja swasta. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat untuk bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin mengenai 

pentingnya kualitas tidur terhadap timbulnya akne vulgaris. 

b) Manfaat untuk pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini apabila terdapat hubungan kualitas tidur dengan 

kejadian akne vulgaris, pada pengelolaan akne dapat diberikan edukasi 

pada pasien mengenai pentingnya kualitas tidur. 

c) Manfaat untuk masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai hubungan kualitas tidur dengan kejadian akne 

vulgaris pada laki-laki pekerja swasta yang bekerja di dalam ruangan. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, belum pernah ada penelitian 

mengenai hubungan kualitas tidur dengan kejadin akne vulgaris pada laki-laki 

pekerja swasta. Beberapa laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini antara lain: 
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Tabel  1. Daftar Penelitian Sebelumnya 

No. Judul dan Penulis 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Hubungan antara Pola 

Tidur dengan Kejadian 

Acne Vulgaris pada 

Mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret6 

Penulis : Trisna Adhy 

Wijaya 

Tahun : 2011 

Penelitian ini menggunakan 

rancangan Cross sectional 

dengan teknik fixed 

exposure sampling. Ukuran 

sampel adalah 30 mahasiwa 

dengan pola tidur baik dan 

30 mahasiswa laki-laki 

dengan pola tidur buruk 

dalam rentang usia 18-22 

tahun. Lokasi penelitian 

dilakukan di lingkungan 

Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. Waktu penelitian 

pada bulan Mei-Juli 2011. 

Masing-masing sampel 

mengisi kuesioner dan 

difoto wajahnya 

menggunakan kamera 

digital. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah 

analisis bivariat chi square 

yang diolah dengan 

menggunakan Statistical 

Product and Service 

Solution (SPSS) 17.00 for 

Windows. 

Pada penelitian ini 

menunjukan hubungan yang 

secara statistik signifikan 

antara pola tidur dengan 

kejadian acne vulgaris. 

Mahasiswa dengan pola 

tidur buruk beresiko untuk 

menderita akne vulgaris tiga 

kali lebih besar daripada 

mahasiswa dengan pola tidur 

baik. (OR=3.4; CI 95% 1.2 

s.d 10) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Tidur Larut 

Malam terhadap 

Timbulnya Akne 

Vulgaris pada Mahasantri 

Putra Pesantren 

International K.H Mas 

Mansur UMS 20155 

Penulis : Apri Anggi 

Primadani 

Tahun : 2015 

Penelitian ini merupakan 

penelitian jenis 

observasional analitik 

dengan menggunakan 

desain cross sectional. 

Penelitian ini dilakukan di 

Pesantren International K.H 

Mas Mansyur Surakarta 

pada bulan Januari 2015. 

Untuk menguji hipotesis 

maka analisis yang 

digunakan adalah dengan 

statistik Chi-Square pada 

program SPSS versi 17.0.  

Dari hasil penelitian 

terhadap 70 orang 

didapatkan hasil dari 35 

orang yang tidur larut malam 

40% menderita akne vulgaris 

dan 10% tidak menderita 

akne vulgaris. Dari 35 orang 

yang tidak tidur larut malam.  
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Trisna Adhy Wijaya dalam hal 

variabel bebas, subjek penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. 

Penelitian tersebut telah dilakukan dengan menggunakan variabel bebas pola 

tidur, subjek penelitian yakni mahasiswa laki-laki dengan rentang usia 18-22 

tahun di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2011.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Apri Anggi Primadani 

adalah terdapat pada variabel bebas, subjek penelitian, lokasi penelitian, dan 

waktu penelitian yaitu menggunakan variabel bebas tidur larut malam, subjek 

penelitian mahasantri putra pesantren International K.H Mas Mansur UMS pada 

tahun 2015. Penelitian ini menggunakan variabel bebas kualitas tidur, dengan 

subjek penelitian laki-laki pekerja swasta dengan rentang usia 24-34 tahun yang 

pada periode penelitian bekerja di perusahaan yang berada di wilayah kota 

Semarang dan dilakukan pada tahun 2017. 

 


