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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

  

1.1 Latar Belakang 

 

Penuaan dini (PD) adalah proses degeneratif yang melibatkan kulit dan 

sistem penyokong kulit,1 berupa perubahan stuktural dan elastilitas kulit  yang 

ditandai dengan wrinkle/kerutan kulit, kulit yang kasar, kulit kering, 

teleangiaektasi, lesi kanker, serta perubahan pigmentasi berupa hipermelanosis 

dan hipomelanosis.2 Penuaan dini dipengaruhi oleh faktor ektrinsik dan instrinsik. 

Penuaan kulit karena faktor  intrinsik dipengaruhi terutama oleh faktor genetik, 

status hormonal, dan reaksi metabolisme seperti stres oksidatif.3 Faktor ekstrinsik 

yaitu lingkungan asalnya, paparan sinar matahari dan faktor gaya hidup misalnya, 

merokok, massa index tubuh yang rendah dan status menopause.4 

Gangguan pigmentasi merupakan perubahan kulit menjadi lebih terang 

atau lebih gelap. Hipopigmentasi adalah penurunan produksi melanin yang 

sedikit, sedangkan hiperpigmentasi adalah peningkatan produksi melanin yang 

banyak. Melanin merupakan pigmen yang menimbulkan warna kulit, rambut, 

mata, dan melindungi kulit dari sinar ultraviolet (UV).5 

Studi histologi menunjukkan terdapat peningkatan melanin dari lapisan 

epidermis. Peningkatan aktivitas melanosit meningkatkan pembentukan 

melanisasi dan transfer melanosom ke epidermis. Terdapat banyak gangguan 

hiperpigmentasi kulit yang meliputi melasma, lentigo, dan hiperpigmentasi paska 

inflamasi.6 
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Melasma adalah hipermelanosis yang ditandai dengan adanya makula 

berwarna coklat abu-abu di daerah kulit yang sering terpapar sinar matahari. 

Faktor etiologi utama dalam patogenesis melasma dipengaruhi oleh faktor 

genetik, paparan sinar ultraviolet (UV), dan hormon seks wanita.7 Melasma terjadi 

terkait dengan berbagai faktor tetapi dalam studi epidemiologi masih belum 

diketahui. Pada faktor  risiko lain seperti penggunaan alkohol, kafein, penggunaan 

obat-obatan, kosmetik, merokok, keturunan, dan faktor stres.13 

Rokok adalah hasil olahan dari tembakau termasuk cerutu atau bentuk 

lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotine tobacum, nicotiana rusfioa serta  

spesies lainnya. Rokok mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan 

menyebabkan ketergantungan serta tar yang bersifat karsinogenik.8 

Kandungan dalam rokok nikotin, tar yang bersifat karsinogenik.8 tersebut 

sangat berperan dalam proses penuaan terhadap kulit, rokok dapat mengaktivasi 

produksi matrix metaloproteinase (MMP) yang menyebabkan perubahan kulit 

yaitu perubahan warna dan kerutan di sekitar wajah.9 

Asap rokok terdiri atas zat kimia yang dapat menginduksi reactive oxygen 

spesies (ROS) dan aldehida elektrofilik yang menyebabkan degenerasi jaringan 

ikat di kulit dan peningkatan matriks metalloproteinase (MMP). Merokok 

berkorelasi dengan terjadinya kerutan di sekitar mata dan menyebabkan penuaan 

dini pada kulit wajah  pada perokok dengan pola karakteristik kerutan dan 

perubahan warna kulit.10 
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Sifat nikotin yang terkandung dalam rokok bersifat toksik terhadap 

jaringan dan berperan dalam menghambat dan menurunkan isi protein fibroblas, 

serta dapat merusak sel membran.22 Selain terjadi perubahan kulit dapat 

mengakibatkan melanogenesis dan merangsang peningkatan α melanocyte  

stimulating hormone (αMSH) sehingga pada pembentukan warna banyak melanin 

yang terbentuk saat melanogenesis dan memberikan warna yang lebih dari pada 

biasanya yaitu berwarna gelap atau disebut  hiperpigmentasi.32 Komponen rokok 

yang terakumulasi dalam jaringan mempercepat melanogenesis yang menunjukan  

melanin dan memberikan warna gelap pada kulit.22,23 Jadi, hiperpigmentasi terjadi 

diakibatkan oleh peningkatan produksi alpha-melanocyte-stimulating hormone 

(aMSH) saat melanogenesis sehingga banyak melanin yang terbentuk.32 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan lima PB di Brazil, melasma 

ditemukan pada wanita usia 30−50 tahun yang berhubungan dengan berbagai 

faktor pencetus seperti paparan sinar matahari, faktor hormonal dan keturunan, 

namun belum ada penelitian yang menghubungkannya dengan rokok.13 Hasil yang 

berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Asakura Keiko dan nishiwaki14 di 

Jepang, menyatakan terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dan spot/bercak 

hitam pada pria maupun wanita.  

Di sebuah perguruan tinggi negeri maupun swasta pasti diperlukan sistem 

keamanan yang meliputi beberapa orang satpam/security yang bekerja 

mengamankan perguruan tinggi tersebut atas yang bekerja berkelompok. Peneliti 

merupakan salah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di suatu 

instansi perguruan tinggi swasta, yaitu di Universitas Islam Bandung (Unisba). 
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Berdasarkan observasi dan keluhan beberapa satpam saat wawancara banyak 

satpam yang memiliki kebiasaan merokok dan mengeluhkan adanya bercak hitam 

pada kulit, maka berdasarkan hasil observasi, kecukupan waktu, dan keterbatasan 

biaya peneliti ingin mengetahui hubungan merokok dengan perubahan warna kulit 

pada satpam Unisba yang berusia 20−40 tahun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara merokok dan perubahan 

hiperpigmentasi daerah wajah satpam Unisba pada tahun 2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan merokok dan  

hiperpigmentasi daerah wajah satpam Unisba pada tahun 2015. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu menganalisis perubahan 

hiperpigmentasi terutama pada kulit wajah yang disebabkan karena kebiasaan 

merokok. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat, 

mahasiswa, dan peneliti mengenai informasi tentang bahaya negatif merokok  

yang dapat menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi pada kulit dan memberikan 

motivasi untuk berhenti atau mengurangi mengonsumsi rokok dalam kehidupan 

sehari hari.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis yaitu memberi motivasi untuk berhenti atau mengurangi 

secara perlahan mengonsumsi rokok di kehidupan sehari-hari. 
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