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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 Akne vulgaris atau yang sering disebut dengan jerawat adalah penyakit kulit 

kronis yang terjadi akibat dari peradangan menahun unit pilosebasea yang ditandai 

dengan adanya komedo, papul, pustul, nodul, dan kista pada tempat predileksinya 

(wajah, dada, dan punggung bagian atas).7 Derajat keparahannya sendiri dibagi 

menjadi akne vulgaris ringan, sedang, dan berat.18 

 Etiologi dari akne vulgaris secara pasti belum diketahui, namun ada 

beberapa faktor yang berkaitan dengan patogenesis akne vulgaris, seperti usia, 

stress, hormonal, diet, genetik, kebersihan, pemakaian kosmetika, dan aktivitas dari 

bakteri Propionibacterium acnes.8 Tetapi dalam penelitian ini usia, stress, 

hormonal, diet, genetic, cuaca dan kebiasaan mencuci wajah setiap hari hanya 

bertindak sebagai variabel perancu.  

 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan antara 

penggunaan bedak padat dengan derajat keparahan akne vulgaris. Penggunaan 

bedak padat sebagai variabel bebas diukur menggunakan skala nominal (ya dan 

tidak), yang kemudian dijabarkan menjadi frekuensi penggunaan bedak padat 

perhari (< 3 kali, 3 kali, dan > 3 kali) dan durasi penggunaan bedak padat perhari 

(5-6 jam, 6-7 jam, 7-8 jam, dan > 8 jam). Derajat keparahan akne vulgaris diukur 

menggunakan skala ordinal menggunakan kriteria dari Lehmann, yang dibagi 

menjadi akne vulgaris ringan, sedang, dan berat.  
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6.1 Hubungan Variabel Perancu dengan Derajat Keparahan Akne Vulgaris 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan berarti antara faktor 

usia (baik usia sekarang maupun usia pada pertama kali responden mengalami 

masalah akne vulgaris) dengan derajat keparahan akne vulgaris. Teori menyebutkan 

bahwa akne vulgaris umumnya dimulai pada usia 12-15 tahun, dengan puncak 

tingkat keparahan pada usia 17-21 tahun.33  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan berarti antara 

stress dengan derajat keparahan akne vulgaris. Hal ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sofia Latifah pada tahun 2016 yang 

menyatakan bahwa stress dan derajat keparahan akne vulgaris memiliki hubungan 

yang bermakna.34 Perbedaan ini mungkin terjadi karena perbedaan instrument 

kuisioner yang digunakan, dimana pada penelitian sebelumnya untuk mengetahui 

hubungan antara stress dengan derajat keparahan akne vulgaris digunakan kuisioner 

PSS 10 dan pada penelitian ini tidak menggunakan kuisioner tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian, tidak didapatkan adanya korelasi berarti antara 

faktor hormonal (baik terapi hormonal maupun menstruasi) dengan derajat 

keparahan akne vulgaris (p < 0,05), dimana terdapat perbedaan dengan teori 

Cunliffe yang menyatakan bahwa 60-70% wanita memiliki lesi akne vulgaris yang 

menjadi lebih aktif kurang lebih satu minggu sebelum haid oleh karena hormon 

progesteron.35  

Penelitian ini juga menunjukkan hasil yang tidak bermakna antara faktor 

diet dengan derajat keparahan akne vulgaris, dimana 35 dari 48 orang responden 

menyatakan bahwa makanan tidak menambah derajat keparahan dari akne vulgaris, 
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sedangkan 13 orang lainnya menyatakan bahwa diet merupakan salah satu pemicu 

derajat keparahan akne vulgaris. Makanan tersebut antara lain cokelat (6,3%), keju 

(4,2%), susu (2,1%), gorengan (4,2%), dan lainnya seperti telur, kacang-kacangan, 

dan ayam potong (10,4%).  Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 

Dewi Rahmawati pada tahun 2015 bahwa faktor diet tidak memiliki hubungan yang 

bermakna dengan derajat keparahan akne vulgaris.35 

Meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa ada riwayat 

orangtua yang juga mengalami akne vulgaris, namun pada uji statistik dengan 

metode chi square tidak didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara faktor 

genetik dengan derajat keparahan akne vulgaris. Hal ini berbeda dengan penelitian 

yang dipublikasikan oleh Journal of Investigative Dermatology yang menunjukkan 

bahwa terdapat kasus akne vulgaris derajat berat lebih banyak terjadi pada orang 

yang memiliki riwayat orangtua menderita akne vulgaris.36 

Sebanyak 46 dari 48 orang responden, menyatakan mereka membersihkan 

wajah secara rutin setiap hari, namun tidak didapatkan hasil yang bermakna antara 

faktor membersihkan wajah secara rutin setiap hari dengan derajat keparahan akne 

vulgaris. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa membersihkan 

wajah merupakan hal yang penting untuk mencegah timbulnya jerawat.37 

6.2 Hubungan antara Penggunaan Bedak Padat dengan Derajat Keparahan 

Akne Vulgaris 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan sebanyak 24 orang 

(50%) menggunakan bedak padat dan 24 orang (50%) menggunakan bedak non-

padat. Uji statistik dengan metode chi square tidak didapatkan hubungan yang 
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bermakna antara penggunaan bedak padat dengan derajat keparahan akne vulgaris. 

Terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Nirwani pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif bermakna antara penggunaan bedak padat dengan derajat 

keparahan akne vulgaris.38 

 Bedak merupakan salah satu kosmetik dekoratif yang bertujuan untuk 

menyembunyikan kekurangan pada kulit wajah (skin imperfection), mengontrol 

kelebihan minyak dan menghilangkan kesan mengkilap pada wajah.4,25 Bedak 

padat sendiri memiliki kemampuan untuk menutupi kekurangan pada kulit wajah 

lebih baik dari bedak non-padat. Hal ini disebabkan karena pada saat proses 

produksi bedak padat ditambahkan zat pengikat antara lain minyak lanolin yang 

bersifat komedogenik, oklusif, dan menutup folikel yang dapat memicu timbulnya 

akne vulgaris bahkan memperberat derajat keparahan akne vulgarisnya.39  

 Tidak terdapatnya hubungan bermakna antara penggunaan bedak padat 

dengan derajat keparahan akne vulgaris mungkin dipengaruhi oleh beberapa hal 

antara lain sulitnya mendapatkan responden, dimana kebanyakan orang yang 

menderita akne vulgaris lebih memilih menggunakan bedak tabur daripada bedak 

padat. 

6.3 Hubungan antara Frekuensi Penggunaan Bedak Padat dengan Derajat 

Keparahan Akne Vulgaris 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebanyak 25 orang (52,1%) 

menyatakan rutin setiap hari menggunakan bedak padat, dan 23 orang (47,9%) 

menyatakan tidak rutin menggunakan bedak padat, dimana sebanyak 44 orang 
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(91,7%) menyatakan menggunakan bedak padat dengan frekuensi < 3 kali sehari, 3 

orang (6,3%) dengan frekuensi 3 kali sehari, dan 1 orang (2,1%) dengan frekuensi 

> 3 kali sehari. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Universitas 

Udayana sebelumnya bahwa sebesar 58,8% dari total 85 responden menggunakan 

bedak padat secara rutin setiap hari dengan frekuensi < 3 kali sehari sebesar 78%.37 

 Hasil uji statistik yang telah dilakukan dengan metode chi square, tidak 

didapatkan adanya hubungan antara frekuensi penggunaan bedak padat dengan 

derajat keparahan akne vulgaris. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna bedak 

padat yang menderita akne vulgaris tidak perlu khawatir untuk mengaplikasikan 

bedak padat karena hal tersebut tidak memperparah kondisi akne vulgarisnya. 

Menurut peneliti, zat-zat yang bersifat aknegenik seperti minyak lanolin, bukan 

memperparah terjadinya akne vulgaris, namun hanya memicu timbulnya akne.  

6.4 Hubungan antara Durasi Penggunaan Bedak Padat dengan Derajat 

Keparahan Akne Vulgaris 

 Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan sebanyak 11 orang 

(22,9%) menggunakan bedak padat selama 5-6 jam sehari, 11 orang (22,9%) selama 

6-7 jam sehari, 15 orang (31,3%) selama 7-8 jam sehari, dan 11 orang (22,9%) 

selama > 8 jam sehari. Hasil dari uji statistik yang telah dilakukan dengan 

menggunakan metode chi square tidak didapatkan adanya korelasi antara durasi 

penggunaan bedak padat dengan derajat keparahan akne vulgaris.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa durasi penggunaan bedak padat 

dalam sehari tidak mempengaruhi derajat keparahan akne vulgaris, sehingga 

pengguna bedak padat yang menderita akne vulgaris aman menggunakan bedak 
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padat meskipun menggunakannya > 8 jam sehari. Perlu diperhatikan bahwa setelah 

menggunakan bedak padat untuk membersihkan wajah menggunakan makeup 

remover untuk menghilangkan sisa bedak padat dengan sempurna. Menurut 

peneliti, durasi penggunaan bedak padat bukanlah hal yang menyebabkan 

bertambahnya derajat keparahan dari akne vulgaris namun akibat dari faktor 

kebersihan wajah, dimana pada kebanyakan orang malas untuk menghapus makeup 

setelah berpergian seharian, sehingga sisa bedak padat, kotoran, dan minyak akan 

menyumbat pori-pori dan menyebabkan akne vulgaris bertambah parah.40 

6.5 Keterbatasan Penelitian 

 Kelemahan penelitian ini yaitu uji analisis yang digunakan tidak terlalu kuat 

untuk membuktikan adanya hubungan antara penggunaan bedak padat  dengan 

derajat keparahan akne vulgaris, diagnosis hanya berdasarkan foto bukan melalui 

pemeriksaan fisik secara langsung, pertanyaan yang kurang spesifik pada kuisioner 

(terutama terkait frekuensi, durasi, pengobatan yang sedang dilakukan untuk 

mengatasi akne vulgaris dan merk bedak padat yang digunakan), tidak 

dilakukannya homogenitas penggunaan bedak padat, dan sulitnya mencari 

responden yang sesuai dengan kriteria inklusi.   

 

 

 

 


