
BAB I 

P E N  D A H U L U A N 

1.1. Latar belakang 

Akne (Acne vulgaris = jerawat ) adalah suatu peradangan kronis folikel 

pilosebasea, dimana terdapat komedo, papul, pustul, dan kadang-kadang lesi yang 

dalam yang disebut kista ( atau “ cyst “ ), dimana sering terjadi pada usia dewasa 

muda (1 4-1 7 tahun pada wanita, dan 16- 19 tahun pada pria), dan tidak jarang juga 

dijumpai pada usia dewasa. Akne timbul pada lokasi kulit yang mempunyai 

struktur penghasil minyak, yaitu folikel pilosebasea, yang banyak ditemukan pada 

bagian muka, dada, punggung atas dan bahu. Meskipun ditinjau dari segi klinis 

tidaklah begitu berbahaya, tetapi dampak yang lebih serius adalah efek psikisnya. 

Erupsi akne terjadi karena adanya aktivitas dari kelenjar penghasil minyak pada 

kulit, kelebihan produksi yang abnormal dari keratin dalam pori-pori, koloni 

bakteri dan reaksi inflamasi yang membuat pori-pori menjadi tersumbat. Akne 

timbul pada masa remaja dan berlanjut pada usia dud puluhan, hal ini disebut 

sebagai “penyiksa remaja”. Masalah yang terjadi seringkali menjadi parali dan 

dalam pengobatannya seringkali kurang tepat. Akan diuraikan lebih dalam 

ten tang akne, bagaimana patogenesanya, dan sampai sejauh mana bakteri-bakteri 

penyebab akne berproliferasi ke dalam akne sehingga terjadi inflamasi. Apakah 

faktor usia berperanjenis kelamin,dan juga hormon-honnon yang bekerja pada 

kulit wajah sehingga turut membantu terjadinya akne. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Akne bisa terjadi pada siapa saja, baik inuda maupun tua. Seringkali 

pertumbuhannya membuat orang yang mengalaminya merasa terganggu dan 

menjadi tidak percaya diri. Telah banyak obat-obatan yang dipakai dan doktter- 

dokter yang didatangi, namun kebanyakan akne bukannya menjadi sembuh malah 

menjadi semakin bertambah banyak dan semakin parah. Apakah yang rnenjadi 

faktor pencetus timbulnya akne, dan bagaimana perjalanan penyakit timbulnya 

akne. Karya tulis ini akan berusaha mengungkapkan apa yang menjadi etiologi , 

patogenesa, dan faktor-faktor predisposisi penyebab terjadinya akne. 

1.3. Maksud dan tujuan 

Maksud dan tujuan dibuatnya karya tulis ini adalah ingin mengetahui 

lebih dalam tentang akne dan penyebab timbulnya akne, agar penderita akne 

dapat memahami bagaimana akne bisa timbul dan mengetahui tentang 

penyebabnya dan dapat menentukan parah tidaknya keadaan akne dan dapat 

mengobatinya secara tepat. 

1.4. Metodologi 

( Studi pustaka ) 
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