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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Akne Vulgaris 

2.1.1 Definisi  

 Akne vulgaris (AV) atau jerawat, selanjutnya disebut akne, merupakan 

penyakit kulit obstruktif dan inflamatif kronik pada unit pilosebasea yang banyak 

terjadi pada masa remaja dan dapat sembuh sendiri.
5,10

 Gambaran klinis AV 

sering polimorfik; terdiri dari berbagai kelainan kulit berupa komedo, papul, 

pustule, nodus, dan jaringan parut yang terjadi akibat kelainan aktif tersebut, baik 

jaringan parut yang hipotrofik maupun yang hipertrofik.
5
 Daerah-daerah 

predileksinya terdapat di wajah, leher, bahu, ekstremitas superior bagian atas, 

dada bagian atas, punggung bagian atas, dan glutea.
5,11,12

  

2.1.2 Epidemiologi  

 Akne bisa dijumpai pada semua lapisan umur dari anak-anak sampai 

dewasa dan pada berbagai macam ras.
5,13

 Diketahui bahwa ras Oriental (Jepang, 

Cina, Korea) lebih jarang menderita AV dibanding dengan ras Kaukasia (Eropa, 

Amerika), dan lebih sering terjadi nodulo-kistik pada kulit putih daripada negro.
5
 

Perempuan ras Afrika, Amerika, dan Hispanik memiliki prevalensi akne tinggi, 

yaitu 37% dan 32%, sedangkan perempuan ras Asia 30%, Kaukasia 24%, dan 

India 23%.
14

 Di Indonesia, prevalensi tertinggi yaitu pada umur 14-17 tahun, di 

mana pada wanita berkisar 83-85% dan pada pria yaitu pada umur 16-19 tahun 
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berkisar 95-100%. Namun terkadang pada wanita AV akan menetap hingga usia 

30-an, pada pria jarang terjadi tetapi jika mengenai pria akan lebih berat.
1 

2.1.3 Etiologi dan Faktor Resiko  

 AV adalah penyakit kompleks dengan etiologi dan faktor resiko yang 

multifaktorial
12

, yaitu : 

1) Genetik 

Diketahui bahwa mereka yang bergenotip XYY menderita AV 

yang lebih berat.
5
 Selain itu, mereka yang memiliki riwayat akne pada 

keluarga memiliki prevalensi lebih tinggi untuk terjadinya akne sedang 

atau berat.
15

 

2) Usia 

Umumnya terjadi pada umur 14-17 tahun pada wanita dan 16-19 

tahun pada pria. Pada masa tersebut lesi yang predominan adalah komedo 

dan papul serta jarang terlihat lesi beradang.
5
 

3) Jenis kelamin 

Wanita lebih banyak menderita akne daripada pria, hal ini 

disebabkan oleh faktor hormonal. Sebum disintesis oleh kelenjar sebasea 

secara kontinu dan disekresikan ke permukaan kulit melalui pori-pori 

folikel pilosebasea. Sekresi sebum ini diatur secara hormonal. Hormon 

akan tetap mempengaruhi aktivitas kelenjar sebasea hingga usia dewasa. 

Pada perempuan, peningkatan mendadak luteinizing hormone (LH) yang 

mengikuti kejadian ovulasi memicu percepatan aktivitas kelenjar 
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sebasea.
16

 Jenis kelamin tidak berhubungan dengan derajat keparahan 

AV.
15

 

4) Sebum 

Produksi sebum yang meningkat menyebabkan peningkatan unsur 

komedogenik dan inflamatogenik penyebab timbulnya lesi akne.
5
 

5) Hormon 

Peningkatan kadar hormon androgen, anabolik, kortikosteroid, 

gonadotropin serta adrenocorticotropic hormone (ACTH) menjadi faktor 

penting pada aktivitas kelenjar sebasea.
5
 

6) Bakteri 

Peningkatan jumlah flora folikel (Propionibacterium acnes, 

Pityrosporum ovale, dan Staphylococcus epidermidis) berperan pada 

proses kemotaktik inflamasi serta pembentukan enzim lipolitik yang dapat 

mengubah fraksi lipid sebum.
5
 

7) Psikis 

Terjadinya stres psikis yang dapat memicu aktivitas kelenjar 

sebasea, baik secara langsung atau melalui rangsangan terhadap kelenjar 

hipofisis.
5
 

8) Diet 

Makanan yang digoreng seperti keripik kentang, makanan 

berlemak, makanan pedas, dan makanan  dengan kandungan glukosa 

tinggi seperti cokelat merupakan jenis makanan yang sering menimbulkan 

atau memperburuk akne.
2,17,18

 Makanan tinggi glukosa menyebabkan 
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hiperinsulinemia yang memicu peningkatan androgen, peningkatan 

insulin-like growth factor 1 (IGF-1), dan mengubah pensinyalan retinoid.
17

 

Sementara itu, pola makan tidak ada hubungannya dengan kejadian 

akne. Seseorang dengan pola makan baik maupun yang tidak baik masing-

masing memiliki resiko terjadi AV.
19

 

9) Merokok 

Merokok berhubungan dengan late-onset acne, akne tipe noduler 

kistik, dan peningkatan frekuensi dari lesi akne.
20

 

10) Kebersihan wajah 

Membersihkan wajah secara teratur dua kali sehari dengan 

menggunakan sabun sesuai dengan tipe AV berfungsi mengurangi 

kelebihan sebum, meminimalisir peradangan pada AV, mengurangi 

sumbatan pada duktus dan mengurangi kolonisasi bakteri P.acnes.
21

 

Pembersih dan penyegar wajah berfungsi menghilangkan sebum 

tanpa menghilangkan lipid barrier kulit, mengangkat sisa sel kulit mati, 

mengurangi sumbatan pada duktus, dan menghambat redisposisi kotoran.
22

 

11) Iklim 

Umumnya akne bertambah berat pada musim dingin dan biasanya 

membaik pada musim panas. Sinar ultraviolet (UV) dapat membunuh 

bakteri pada permukaan kulit, menembus epidermis bagian bawah dan 

dermis bagian atas sehingga mempengaruhi bakteri di bagian dalam 

kelenjar kulit, dan mengadakan pengelupasan kulit yang dapat membantu 

menghilangkan sumbatan saluran pilosebasea.
23
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Akne dapat bertambah berat pada musim panas bukan dikarenakan 

sinar UV, melainkan oleh banyaknya keringat pada keadaan yang sangat 

lembab dan panas.
23

 

2.1.4 Patogenesis  

 Akne merupakan hasil dari empat proses primer
24

, yaitu : 

1) Komedogenesis 

Obstruksi folikel sebasea terjadi karena adanya peningkatan kohesivitas 

dari sel epitel folikuler, hiperproliferasi dari duktus keratinosit, atau bisa 

karena keduanya.
12

 

2) Peningkatan produksi sebum 

Peningkatan produksi androgen menyebabkan deskuamasi epitel yang 

abnormal dan obstruksi folikel yang memicu timbulnya lesi primer pada 

akne yaitu mikrokomedo. Mikrokomedo adalah lesi patologis yang tidak 

dapat dilihat dengan mata telanjang, namun selanjutnya akan berkembang 

menjadi lesi yang dapat dilihat dengan mata telanjang.
24

 Selain itu, 

peningkatan hormon androgen juga menyebabkan produksi sebum yang 

berlebihan, akibatnya folikel dipenuhi oleh material yang kaya akan lipid 

dan membentuk komedo terbuka dan tertutup.
12,24

 

3) Proliferasi Propionibacterium acnes 

Propionibacterium acnes merupakan suatu diphteroid anaerob yang 

membentuk populasi pada folikel sebasea dan merupakan flora normal 

kulit. Propionibacterium acnes menghasilkan faktor kemotaktik dan 

mediator proinflamasi yang memungkinkan terjadinya inflamasi.
12

 



11 
 

Propionibacterium acnes dapat diidentifikasi pada 68% lesi akne yang 

berumur 1 hari dan 79% pada lesi akne yang berumur 3 hari.
25

 

4) Inflamasi 

Proliferasi Propionibacterium acnes menyebabkan inflamasi, baik secara 

langsung atau tidak langsung. Pecahnya folikel dan lamanya proses 

inflamasi pada kulit menyebabkan timbulnya lesi AV berupa papul, pustul, 

dan nodul.
12

 

2.1.5 Manifestasi Klinis  

 Beberapa lesi inflamasi yang dapat ditemukan pada akne yaitu papul, 

pustula, nodul, dan kista. Sedangkan lesi non inflamasi pada akne yaitu komedo 

terbuka dan tertutup. Lesi-lesi tersebut menjadi dasar dari pembentukan klasifikasi 

AV.
24

 Lehmann et al membagi AV menjadi 3 kelompok, yaitu AV ringan, sedang, 

dan berat.
26

  

1) Akne ringan 

Komedo < 20 buah, lesi inflamasi < 15 buah, atau jumlah semua lesi < 30 

buah.
26

 

2) Akne sedang 

Komedo 20-100 buah, lesi inflamasi 15-50 buah, atau jumlah semua lesi 

30-125 buah.
26

 

3) Akne berat 

Pseudokista > 5 buah, komedo > 100 buah, lesi inflamasi > 50 buah, atau 

jumlah semua lesi > 125 buah.
26
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Gambar 1. Akne Ringan
27

 Gambar 2. Akne Sedang
27

 

 

Gambar 3. Akne Berat
27

 

2.1.6 Diagnosis  

 Diagnosis AV ditegakkan berdasarkan gambaran klinis dan pemeriksaan 

ekskohleasi sebum, yaitu pengeluaran sumbatan sebum dengan komedo ekstraktor 

(sendok Unna). Senbm yang menyumbat folikel tampak sebagai massa padat 

seperti lilin atau massa lebih lunak seperti nasi yang ujungnya kadang berwarna 

hitam. Pada pemeriksaan histopatologi, didapatkan gambaran tidak spesifik 

berupa sebukan sel radang kronis di sekitar folikel pilosebasea yang disertai massa 

sebum di dalam folikel.
5
  

2.1.7 Diagnosis Banding  

Beberapa kelainan kulit yang memiliki kemiripan dengan AV antara lain 

adalah : 
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1) Pyoderma faciale 

Lesi inflamasi pada wajah seperti nodul, jaringan parut yang mengalami 

hipertrofi, dan komedo, bersifat progresif, dan terjadi pada wanita usia 20-

40 tahun yang biasanya sedang mengalami stres.
12,13

  

2) Akne rosasea 

Papul dan pustula pada wajah yang berhubungan dengan dilatasi 

pembuluh darah di area nasolabial, terjadi pada usia 30-50 tahun.
13

 

3) Periofolliculitis capitis abscendens 

Selulitis pada scalp yang berhubungan dengan akne berat dan hidradenitis 

supurativa.
13

 

4) Hidradenitis supurativa 

Obstruksi keratin pada duktus apokrin disertai infeksi sekunder dari 

kelenjar apokrin pada axilla, areola, labia, scrotum, atau perineum. Nodul 

fluctuant dengan sekret purulen.
13

 

5) Pseudofolikulitis barbae 

Folikulitis kronik di daerah jenggot, terutama pria kulit hitam, yang 

diperburuk dengan bercukur.
13

 

6) Trichostasis spinulosa 

Lesi pada wajah seperti komedo tertutup tetapi tersusun dari papul 

folikuler yang mengandung rambut vellus, keratin, dan melanin, tersebar 

di sekitar hidung.
13
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7) Adenoma sebasea 

Papul kuning kemerahan pada wajah yang umumnya berkelompok di 

sekitar hidung.
13

 

8) Keratosis pilaris 

Kelainan keratinisasi folikel rambut yang banyak terjadi pada anak-anak 

dan remaja, bersifat herediter dan dapat sembuh sendiri.
13,24

 Bentuk 

lesinya adalah papul merah atau putih dengan diameter 1-2 mm yang 

banyak terdapat di bagian lateral dari lengan bagian atas, paha bagian 

depan, atau wajah.
13

  

9) Neurotic exorciations 

Ekskoriasi superficial atau ulkus pada area akne yang dapat ditemukan 

pada seseorang dengan gangguan mental berat.
13

 

2.2 Stres 

2.2.1 Definisi Stres 

 Hans Selye mendefinisikan stres sebagai suatu respon umum non spesifik 

terhadap tuntutan fisik ataupun emosional, baik dari dalam lingkungan maupun 

luar lingkungan.
28

 Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa stres 

adalah : 

1) Bentuk ketegangan yang mempengaruhi alat-alat tubuh
28

 

2) Suatu kondisi di mana pengalaman yang dihadapi sekarang mengganggu 

stabilitas kehidupan sehari-hari
28

 

3) Perasaan terancam yang disertai dengan usaha-usaha yang bertujuan 

mengurangi ancaman itu (sumber stres)
28
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4) Suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setiap tuntutan kehidupan
28

 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu reaksi fisik 

dan psikis terhadap setiap tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan 

mengganggu stabilitas kehidupan sehari-hari.
28

  

Sementara itu, Suwondo (1996) mendefinisikan stres dengan lebih bersifat 

psikologis yaitu suatu keadaan psikologik yang merupakan representasi dari 

transaksi khas dan problematik antara seseorang dengan lingkungannya.
28

 

2.2.2 Sumber Stres 

 Stres timbul saat seseorang berada di bawah tekanan mental, fisik, dan 

emosi, terutama ketika seseorang merasa bahwa tekanan tersebut melebihi 

kemampuan adaptasinya.
29

 Berbagai penyebab atau sumber timbulnya stres 

disebut stressor.
28

 Stressor dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1) Stressor fisik 

Berupa suhu, suara bising, polusi udara, keracunan, dan bahan kimiawi 

seperti obat-obatan.
28

 

2) Stressor sosial 

Bisa berasal dari kondisi sosial ekonomi, politik, keluarga, jabatan dan 

karir, serta hubungan interpersonal dan lingkungan.
28

 

3) Stressor psikologis 

Misalnya frustasi dan ketidakpastian. Frustasi yaitu tidak tercapainya 

keinginan/tujuan dikarenakan suatu hambatan.
28
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2.2.3 Tahapan Stres 

Setiap tahapan stres memperlihatkan sejumlah gejala yang dirasakan oleh 

orang yang mengalami stres. Dengan memahami tahapan ini, tingkatan stres yang 

dialami seseorang dapat diketahui. Petunjuk-petunjuk tahapan stres dikemukakan 

oleh Dr. Robert J. Van Amberg yang merupakan seorang psikiater.
28

  

1) Stres tingkat I 

Tahapan ini merupakan tingkat stres yang paling ringan, dan biasanya 

disertai dengan perasaan-perasaan seperti semangat yang cenderung besar, 

penglihatan tajam tidak seperti biasanya, energi dan gugup yang 

berlebihan, dan  kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya. 

Gejala yang ada pada tahapan stress I ini biasanya menyenangkan dan 

nyaris selalu dianggap positif. Padahal tanpa disadari cadangan energi 

sedang menipis.
 28

 

2) Stres tingkat II 

Gejala dalam tahapan ini mulai berbeda dengan tahapan stres I. Gejala 

yang dominan adalah keluhan-keluhan yang dikarenakan cadangan energi 

tidak lagi cukup sepanjang hari. Keluhan-keluhan yang dirasakan antara 

lain merasa letih sewaktu bangun pagi, merasa lelah sesudah makan siang, 

merasa lelah menjelang soare hari, kadang gangguan dalam system 

pencernaan (gangguan usus, perut kembung), kadang-kadang pula jantung 

berdebar-debar, perasaan tegang pada otot-otot punggung dan tengkuk 

(belakang leher), perasaan tidak bisa santai.
 28

  

 

http://tips-menghilangkan-stress.blogspot.com/2012/09/mengidentifikasi-tingkat-stress.html
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3) Stres tingkat III 

Tahapan ini disertai dengan gejala seperti gangguan usus lebih terasa 

(sakit perut, mulas, sering ingin ke belakang), otot-otot terasa lebih tegang, 

perasaan tegang yang semakin meningkat, gangguan tidur, badan susah 

untuk tegak, rasa seperti pingsan (tidak sampai jatuh pingsan). Pada 

tahapan ini penderita sudah harus berkonsultasi pada dokter, kecuali kalau 

beban stres atau tuntutan-tuntutan dikurangi, dan tubuh mendapat 

kesempatan untuk beristirahat atau relaksasi, guna memulihkan suplai 

energi.
 28

 

4) Stress tingkat IV 

Tahapan ini sudah menunjukkan keadaan yang lebih buruk yang ditandai 

dengan ciri-ciri antara lain untuk bisa bertahan sepanjang hari terasa 

sangat sulit, kegiatan-kegiatan yang semula menyenangkan kini terasa 

sulit, kehilangan kemampuan untuk menanggapi situasi, pergaulan sosial 

dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya terasa berat, tidur semakin sukar, 

mimpi-mimpi menegangkan dan seringkali terbangun dini hari, perasaan 

negatif, kemampuan berkonsentrasi menurun tajam, perasaan takut yang 

tidak dapat dijelaskan.
 28

  

5) Stress tingkat V 

Tahapan ini merupakan keadaan yang lebih mendalam dari tahapan IV, 

yaitu keletihan yang mendalam (physical and psychological exhaustion), 

untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana saja terasa kurang mampu, 

gangguan sistem pencernaan (sakit maag dan usus) lebih sering, sukar 
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buang air besar atau sebaliknya feses cair dan sering ke belakang, perasaan 

takut yang semakin menjadi, mirip panik.
 28

 

6) Stress Tingkat VI 

Tahapan ini merupakan tahapan puncak yang merupakan keadaan gawat 

darurat. Gejala-gejala pada tahapan ini cukup mengerikan seperti debar 

jantung terasa amat keras, hal ini disebabkan adrenalin yang dikeluarkan 

cukup tinggi dalam peredaran darah. Gejala lain adalah sesak nafas, badan 

gemetar, tubuh dingin, keringat bercucuran, tenaga menurun bahkan tidak 

sanggup untuk melakukan hal-hal ringan, dan mudah pingsan. Tingkatan 

stres VI ini telah menunjukkan manifestasi dari segi fisik maupun psikis. 

Dari segi fisik sering berupa kelelahan, sedangkan psikis berupa 

kecemasan dan depresi.
28

 

2.2.4 Klasifikasi Stres 

 Hans Selye membagi stres menjadi tiga, yaitu : 

1) Eustress 

Eustress adalah respon stres ringan yang menyebabkan timbulnya rasa 

bahagia, senang, menantang, dan menggairahkan. Tekanan yang terjadi 

bersifat positif, misalnya lulus dari ujian atau saat akan menghadapi 

perkawinan.
28

 

2) Distress 

Distress adalah respon stres yang buruk dan menyakitkan sehingga tidak 

mampu untuk diatasi.
28

 

 

http://tips-menghilangkan-stress.blogspot.com/2012/09/mengenal-ciri-ciri-stress.html
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3) Neustress 

Neustress atau optimal stress adalah stres yang berada di antara eustress 

dan distress, yaitu respon stres yang menekan tetapi masih seimbang yang 

menimbulkan rasa tertantang untuk menghadapi masalah dan memacu 

lebih berprestasi, meningkatkan produktivitas kerja, dan berani bersaing.
28

 

2.2.5 Tingkatan Respon terhadap Stres 

 Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapi stres, 

tetapi secara umum stres memiliki beberapa tingkat
28

, yaitu : 

1) Tingkat peringatan 

Setelah mengetahui ada stres, timbul rasa takut atau cemas atau khawatir 

sehingga tubuh mengeluarkan adrenalin. Hal tersebut menyebabkan 

takikardi dan kontraksi otot.
28

 

2) Tingkat resistensi 

Pada tingkat ini seseorang berada pada mekanisme bertahan (coping 

mechanism) yaitu aktivitas untuk mengatasi masalah, misalnya rasa tidak 

senang dihadapi dengan sikap ramah bukan dengan marah yang tidak 

terkendali.
28

 

3) Tingkat ketelitian 

Tingkat ini menandakan bahwa stres sudah berlangsung sekian lama di 

mana tubuh tidak lagi mampu melawan stres sehingga seseorang mudah 

jatuh sakit. Gejalanya psikosomatis seperti gangguan pencernaan, mual, 

diare, gatal-gatal, impotensi, dan lain-lain. Kadang muncul gejala lain 

misalnya tidak mau makan atau makan terlalu banyak.
28
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2.3 Hubungan Stres dengan Akne Vulgaris 

Stres menginduksi pelepasan neuropeptida dan hormon-hormon yang 

mampu mengaktivasi sel yang terlibat dalam patogenesis akne. Mekanisme ini 

melibatkan sistem neuro-immuno-cutaneous dan hypothalamic-pituitary-adrenal 

(HPA) axis.
30,31

 Dalam respon terhadap stressor fisik atau psikologis, 

hipothalamus dan kelenjar pituitari melepaskan neuropeptida yang menginduksi 

pelepasan katekolamin dan kortisol melalui kelenjar adrenal. Dalam respon 

terhadap stres, kulit mampu memproduksi neuropeptida seperti corticotropin-

releasing hormone (CRH), substansi P atau calsitonin gene-related peptide.
31

 

Menilai tingkat stres seseorang bisa menggunakan suatu alat ukur berupa 

kuesioner, misalnya Beck Depression Inventory (BDI), Depression Anxiety Stress 

Scales (DASS), Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9), Perceived Stress Scale 

(PSS), dan World Health Organization (WHO) Five.
9,32–35

 Untuk mengetahui 

tingkat stres yang berhubungan dengan AV, digunakan parameter skor BDI.
9 

BDI 

terdiri dari 22 butir pertanyaan dan setiap pertanyaan memiliki 4 kemungkinan 

jawaban. Kategori penilaiannya adalah normal atau stres minimal dengan skor 0-

9, stres ringan dengan skor 10-18, stres sedang dengan skor 19-29, dan stres berat 

dengan skor > 30.
 35 

 

Akne dapat menjadi sumber stres dan stres dapat memicu atau 

memperburuk akne.
36

 Dalam studi pemeriksaan stres pada pelajar, peningkatan 

derajat keparahan akne secara signifikan berhubungan dengan tingkat stres.
29

 

Sebaliknya, peningkatan derajat keparahan AV biasanya menyebabkan 

peningkatan sensitivitas, kecemasan, dan stres.
36
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2.4 Kerangka Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disusun kerangka teori sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gambar 4. Kerangka teori 

2.5 Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 5. Kerangka konsep 

2.6 Hipotesis 

2.6.1 Hipotesis Umum 

Terdapat hubungan antara tingkat stres dengan derajat keparahan AV pada 

mahasiswi Fakultas Kedokteran. 
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22 
 

2.6.2 Hipotesis Khusus 

Terdapat perbedaan tingkat stres antara penderita AV dengan bukan 

penderita AV pada mahasiswi Fakultas Kedokteran. 


