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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akne vulgaris adalah suatu kondisi inflamasi umum pada pada unit 

polisebaseus yang terjadi pada remaja dan dewasa muda yang ditandai 

dengan komedo, papul, pustul, nodul. Pada penelitian Suryadi RM (2008), 

hampir setiap orang pernah mengalami akne vulgaris dan biasanya dimulai 

ketika pubertas, dari survei di kawasan Asia Tenggara terdapat 40-80% 

kasus akne vulgaris, sedangkan menurut catatan studi dermatologi 

kosmetika Indonesia menunjukkan 60% menderita akne vulgaris pada tahun 

2006, 80% terjadi pada tahun 2007 dan 90% pada tahun 2009. Prevelansi 

tertinggi yaitu pada umur 14-17 tahun, dimana pada wanita berkisar 83-85% 

dan pada pria yaitu pada umur 16-19 tahun berkisar 95-100% (Afriyanti, 

2015). 

Penyebab Akne vulgaris sangat banyak (multifaktorial), antara lain 

faktor genetik, ras, makanan, iklim, jenis kulit, kebersihan, penggunaan 

kosmetik, stres, infeksi dan pekerjaan. Penderita biasanya mengeluh adanya 

ruam kulit berupa komedo, papul, pustula, nodul, atau kista dan dapat 

disertai rasa gatal. Daerah-daerah predileksinya terdapat di muka, bahu, 

bagian atas dari ekstremitas superior, dada, dan punggung (Afriyanti, 2015). 

Jerawat disebabkan beberapa faktor, seperti peningkatan produksi 

sebum, perubahan kualitas lipid sebum, aktivitas androgen, proliferasi 

Propionibacterium acnes (P. acnes) dalam folikel dan hiperkreatinisasi 
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folikel. Semua peristiwa ini merangsang proses infrainfundibular inflamasi, 

pecahnya folikel, dan pembentukan abses perifollikular, yang merangsang 

proses penyembuhan luka. Kemudian tejadi cedera pada kulit yang memulai 

kaskade kejadian penyembuhan luka (Fabbrocini, 2010). 

Guratan skar berasal dari cedera jaringan, terbagi menjadi atrofi dan 

hipertrofi. Proses penyembuhan luka berlangsung melalui 3 tahap: (1) 

inflamasi, (2) pembentukan jaringan granulasi, dan (3) remodeling matriks 

(Fabbrocini, 2010). 

Skar adalah hasil dari cedera pada kulit, dan apa yang terlihat adalah 

hilangnya jaringan kulit atau munculnya jaringan kulit berlebih (Canadian 

Dermatology Association). 

Akne skar tidak hanya menyebabkan masalah kosmetik, tetapi juga 

memiliki efek psikologis seperti kelemahan emosional, malu, rendah diri, 

dan isolasi sosial. Banyak teknik yang tersedia untuk mengoreksi akne skar, 

termasuk subsisi, dermabrasi, chemical peeling, laserasi, pencangkokan 

lemak, dan dermal filler. Walaupun teknik-teknik tersebut telah 

menunjukkan keberhasilan, terdapat juga efek yang merugikan (Oh, 2014). 

Telah ditemukan bahwa Platelet Rich Plasma (PRP) dapat 

digunakan untuk pengobatan akne skar, karena dapat meningkatkan 

penyembuhan luka, yang telah terbukti untuk mempercepat perbaikan 

jaringan (Oh, 2014). 

Terapi Platelet Rich Plasma (PRP) adalah perawatan peremajaan 

kulit yang populer dikenal sebagai Vampire Facial. Dinamakan Vampire 

Facial  karena bahannya berasal dari darah pasien itu sendiri. Prosedur ini 
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telah menjadi sorotan media karena dilakukan oleh bintang film dan selebriti 

sensasional. Banyak pasien datang ke klinik dermatologi setelah mendengar 

tentang perawatan ini di media. Mereka tertarik dengan kemampuannya 

meremajakan kulit dan menghilangkan keriput (Advanced Dermatology 

Australia, 2014). 

Vampire Facial menggunakan bagian plasma darah bersumber dari 

darah sendiri dengan konsentrasi trombosit tinggi, yang secara luas 

digunakan untuk meningkatkan penyembuhan jaringan lunak dan keras dan 

secara signifikan mengurangi waktu penyembuhan luka (Zhu, 2013). 

Al Mushawwir (Allah Yang Maha Pembentuk) mutlak berarti dari 

Allah SWT Yang membentuk seluruh yang ada di alam semesta ini secara 

tepat, apik dan rapi, baik tatanan posisinya, kegunaannya, serta manfaatnya. 

Allah SWT menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-

baiknya, dengan perawakan yang sempurna serta beranggotakan badan yang 

normal.  

Kemudian, Allah SWT menyeimbangkan karunia-Nya dengan 

memberikan suatu ujian pada keadaan tubuh kita, termasuk adanya akne 

skar pada wajah seseorang. Allah SWT menginginkan kita hendaknya selalu 

berada dalam keimanan dan kesabaran, untuk menguji siapakah yang terbaik 

taqwa kepada-Nya dan senantiasa berada di jalan yang lurus dalam 

menggapai surga Allah SWT. 

Dalam Islam, berobat termasuk tindakan yang dianjurkan. Dalam 

berbagai riwayat dianjurkan bahwa Nabi SAW pernah berobat untuk dirinya 

sendiri, serta pernah menyuruh keluarga dan sahabatnya agar berobat ketika 
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sakit. Diantara teknik pengobatan yang dilakukan Nabi SAW adalah 

menggunakan cara-cara tertentu sesuai dengan perkembangan zaman saat 

itu (Zuhroni, 2002).  

Harus diperhatikan dalam terapi suatu penyakit apakah mengandung 

bahan yang diharamkan oleh agama Islam. Permasalahan yang terkait dalam 

penggunaan Vampire Facial ini yaitu, mengenai status kenajisan darah yang 

digunakan. Beberapa ulama sepakat bahwa darah hukumnya najis dan 

haram untuk dikonsumsi (Zuhroni, 2008). 

Hukum Vampire Facial bagi aspek kecantikan memberi implikasi 

hukum yang berbeda berdasarkan tujuan perawatan tersebut.  Jika tujuannya 

untuk merawat wajah dan tubuh untuk menghilangkan aib serta 

mengembalikan bentuk kepada fitrah asal, maka diharuskan 

penggunaannya. Ini karena tujuan rawatan tersebut  untuk menghilangkan 

kesempitan dan kesukaran yang dialami oleh individu tersebut. Contohnya 

penggunaan Vampire Facial dalam bidang dermatologi seperti penyakit 

luka bakar, ulser kronik, ulser diabetik dan merawat rambut gugur 

(Sharifuddin, 2015). 

Namun Vampire Facial pada akne skar diharamkan karena 

keperluan tindakan ini pada tidak sampai kepada tahap darurat dan terdapat 

jenis tindakan lain berasaskan sumber halal dan bukan syubhat apalagi najis 

yang boleh digunakan untuk perawatan dalam bidang kecantikan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas 

tentang teknik Vampire Facial terhadap akne skar ditinjau dari ilmu 

kedokteran dan ilmu agama Islam. 
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1.2 Permasalahan 

1. Bagaimana etiologi akne vulgaris? 

2. Bagaimana etiologi terjadinya akne skar? 

3. Bagaimana mekanisme teknik Vampire Facial? 

4. Bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan teknik Vampire 

Facial sebagai terapi akne skar? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan pengetahuan tentang manfaat teknik Vampire Facial pada 

terapi akne skar ditinjau dari ilmu kedokteran dan Islam. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang teknik Vampire Facial sebagai 

terapi akne skar. 

2. Memahami dan menjelaskan tentang pandangan Islam mengenai 

penggunaan teknik Vampire Facial sebagai terapi akne skar. 

 

1.4 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

a. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai Dokter Muslim 

di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. 

b. Menambah pengetahuan mengenai penggunaan teknik Vampire 

Facial sebagai terapi akne skar sehingga dapat memberikan edukasi 

kepada teman-teman dan masyarakat. 
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c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis ilmiah 

dan berpikir logis serta aplikatif dalam memecahkan masalah ilmiah. 

d. Menambah pengetahuan mengenai hukum Islam dalam 

penerapannya di bidang kedokteran sehingga mendukung terciptanya 

Dokter Muslim yang baik. 

2. Bagi Universitas Yarsi 

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi civitas akademika 

Universitas Yarsi sehingga menambah sumber informasi tentang 

penggunaan teknik Vampire Facial sebagai terapi akne skar ditinjau 

dari ilmu kedokteran dan Islam, serta menambah perbendaharaan karya 

tulis di Universitas Yarsi. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi yang jelas dan rinci 

tentang penggunaan teknik Vampire Facial sebagai terapi akne skar, 

sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi 

masyarakat. 




