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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Mahasiswa 

 

Mahasiswa adalah seseorang bagian dari perguruan tinggi yang sedang 

dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani 

pendidikan  yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut 

dan universitas (Nurnaini, 2014).  

Mahasiswa juga dapat didefinisikan menurut Siswoyo (2007), sebagai 

individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri 

maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. 

Mahasiswa dinilai mampu berpikir kritis, cepat dan tepat dalam bertindak. 

Mahasiswa juga memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan 

dalam berpikir dan kerencanaan dalam bertindak . 

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 

18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir 

sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas 

perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup 

(Nurnaini, 2014) 
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2.2 Akne Vulgaris 

 

2.2.1 Definisi 

 

Akne vulgaris adalah suatu penyakit kulit kronis umum yang melibatkan 

penyumbatan dan/atau peradangan unit pilosebaseus (folikel rambut dan 

kelenjar sebasea). Akne vulgaris dapat timbul sebagai suatu lesi inflamasi, 

lesi noninflamasi atau keduanya yang mempengaruhi sebagian besar wajah, 

punggung, dan dada (Rao, 2015). Akne vulgaris mempengaruhi setidaknya 

85 persen dari remaja dan dewasa muda (Hanna et al, 2003). 

 

2.2.2 Etiologi dan Faktor Resiko 

 

Penyebab pasti timbulnya akne vulgaris sampai saat ini belum diketahui 

secara jelas. Tetapi sudah pasti disebabkan oleh multifaktorial, baik yang 

berasal dari luar (eksogen) maupun dari dalam (endogen) (Kabau, 2012). 

Faktor resiko yang berperan dalam menimbulkan akne  vulgaris yaitu 

sebagai berikut (Afriyanti, 2015; BPOM RI, 2009; Kabau, 2012): 

a. Genetik 

Penderita akne vulgaris sebesar 60% didapatkan karena riwayat genetik. 

Dimana pada penderita akne terdapat peningkatan respon pilosebaseus 

terhadap kadar normal androgen di dalam darah. Berdasarkan 

penelitian, ditemukan adanya gen tertentu (CYP17-34C/C homozigot 
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Chinese men) dalam sel tubuh manusia yang bisa meningkatkan 

timbulnya akne. 

b. Hormonal Endokrin 

Pada 60–70% wanita lesi akne menjadi lebih aktif kurang lebih satu 

minggu sebelum haid oleh karena hormon progesteron. Estrogen dalam 

kadar tertentu dapat menekan pertumbuhan akne karena menurunkan 

kadar gonadotropin yang berasal dari kelenjar hipofisis. Hormon 

gonadotropin dan hormon adrenokortikosteroid, mempengaruhi secara 

tidak langsung masing- masing lewat testis, ovarii dan kelenjar adrenal 

serta hormon-hormon ini merangsang kegiatan kelenjar sebasea 

sehingga memperberat keadaan akne. 

c. Makanan (diet) 

Terdapat makanan tertentu yang memperberat akne vulgaris. makanan 

tersebut antara lain adalah makanan tinggi lemak (gorengan, kacang, 

susu, keju, dan sejenisnya), makanan tinggi karbohidrat (makanan 

manis, coklat, dan lain-lain), alkohol, makanan pedas, dan makanan 

tinggi iodium (garam). Lemak dalam makanan dapat mempertinggi 

kadar komposisi sebum. 

d. Kosmetik 

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya akne vulgaris dan yang 

sering mempersulit penanganannya adalah pemakaian bahan kosmetika 

secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan 

suatu bentuk akne ringan terutama terdiri dari komedo tertutup dengan 

beberapa lesi papulopustular pada daerah pipi dan dagu. Bahan-bahan 
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yang terdapat pada kosmetik yang dapat menimbulkan akne adalah 

yang mengandung bahan-bahan komedogenik. Bahan ini seperti 

lanolin, petrolatum, minyak atsiri dan bahan kimia murni (asam oleik, 

butil stearat, lauril alkohol, bahan pewarna (D&C) biasanya terdapat 

pada krim-krim wajah. Untuk jenis bedak yang sering menyebabkan 

akne adalah bedak padat (compact powder). 

e. Trauma 

Trauma dapat merangsang timbulnya akne. Keadaan tersebut dikenal 

sebagai akne mekanika. Dimana faktor mekanika tersebut dapat berupa 

Gesekan, tekanan, peregangan, garukan, dan cubitan pada kulit.  

f. Psikis 

Hubungan antara faktor kejiwaan (psikis) terhadap kejadian akne belum 

diketahui secara pasti. Stress dan gangguan emosional pada umumnya 

memegang peranan kecil terhadap patogenesis akne. Tetapi pada 

beberapa kasus, kambuhnya akne justru ada hubungannya dengan 

timbulnya stress. 

g. Infeksi 

Propionilbacterium acnes (Corynebacterium acnes) dan 

Staphylococcus epidermidis biasanya ditemukan pada lesi-lesi akne. 

Berbagai Strain propionilbacterium acnes dan Staphylococcus 

epidermidis dapat menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas 

dan gliserol, asam lemak bebas tersebut memungkinkan terjadinya lesi 

komedo. 
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h. Iklim, Lingkungan/pekerjaan 

Telah diketahui meningkatnya hidrasi stratum korneum dapat 

mencetuskan timbulnya akne dan memperberat keadaan klinis akne 

pada orang-orang tertentu bila lingkungan panas dan lembab. Misalnya 

pada cuaca panas di daerah tropis, aktifitas kelenjar sebasea bertambah, 

sehingga kemungkinan untuk timbul akne lebih besar. Pada keadaan 

lembab dan suhu tinggi di beberapa daerah tropis dapat memudahkan 

kambuhnya akne. Efek ini berhubungan/kontak dengan panas, oli, atau 

zat kimia tertentu dapat mengakibatkan timbulnya akne vulgaris atau 

biasa dikenal dengan Occupational Acne. 

i. Kondisi Kulit 

Kondisi kulit juga berpengaruh terhadap akne vulgaris. Jenis kulit 

berhubungan dengan akne adalah kulit berminyak. Kulit berminyak dan 

kotor oleh debu, polusi udara, maupun sel-sel kulit yang mati yang 

tidak dilepaskan dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran 

kelenjar sebasea dan dapat menimbulkan akne. Ada empat jenis kulit 

wajah, yaitu : 

 Kulit normal, ciri-cirinya: kulit tampak segar, sehat, bercahaya, 

berpori halus, tidak berjerawat, tidak berpigmen, tidak berkomedo, 

tidak bernoda, elastisitas baik.  

 Kulit berminyak, ciri-cirinya: mengkilat, tebal, kasar, berpigmen, 

berpori besar. 

 Kulit kering, ciri-cirinya: Pori-pori tidak terlihat, kencang, keriput, 

berpigmen. 
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 Kulit Kombinasi, ciri-cirinya: dahi, hidung, dagu berminyak, 

sedangkan pipi normal/kering atau sebaliknya. 

 

2.2.3 Klasifikasi 

 

Klasifikasi lainnya oleh Plewig dan Kligman dalam Djuanda (2007) dan 

Tranggono (2009), yang mengelompokkan akne vulgaris menjadi : 

A. Akne komedonal 

a. Grade 1: Kurang dari 10 komedo pada tiap sisi wajah 

b. Grade 2 : 10-25 komedo pada tiap sisi wajah 

c. Grade 3 : 25-50 komedo pada tiap sisi wajah 

d. Grade 4 : Lebih dari 50 komedo pada tiap sisi wajah 

B. Akne papulopustul 

a. gade 1 : Kurang dari 10 lesi pada tiap sisi wajah 

b. Grade 2 : 10-20 lesi pada tiap sisi wajah 

c. Grade 3 : 20-30 lesi pada tiap sisi wajah 

d. Grade 4 : Lebih dari 30 lesi pada tiap sisi wajah 

C. Akne konglobata 

Merupakan bentuk akne yang berat, sehingga tidak ada pembagian 

tingkat beratnya penyakit. Biasanya lebih banyak diderita oleh laki-laki. 

Lesi yang khas terdiri dari nodulus yang bersambung, yaitu suatu masa 

besar berbentuk kubah berwarna merah dan nyeri. Nodul ini mula-mula 

padat, tetapi kemudian dapat melunak mengalami fluktuasi dan regresi, 

dan sering meninggalkan jaringan parut . 
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Menurut American academy of Dermatology klasifikasi Akne adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel.2.1 Consensus conference on Acne clasification (Harper, 2007) 

Klasifikasi Komedo Pustul/Papul Nodul 

Ringan <25 <10 - 

Sedang >25 10-30 >10 

Berat - >30 >10 

 

 

Gambar 2.1. Klasifikasi akne vulgaris 

 

Klasifikasi dari bagian Ilmu penyakit kulit dan kelamin FKUI / RSUPN Dr. 

Cipto Mangunkusomo sebagai berikut (Wasitaatmadja, 2008b): 

1. Ringan, bila beberapa lesi tidak beradang pada 1 predileksi, sedikit lesi 

tidak beradang pada beberapa tempat predileksi dan sedikit tempat 

beradang pada 1 predileksi. 
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2. Sedang, bila banyak lesi tidak beradang pada 1 predileksi, beberapa lesi 

tidak beradang pada beberapa tempat predileksi, beberapa lesi beradang 

pada 1 predileksi. 

3. Berat, bila banyak lesi tidak beradang pada 1 predileksi, banyak lesi 

beradang pada 1 atau lebih predileksi. 

 

2.2.4 Patogenesis 

 

Meskipun etiologi akne vulgaris belum diketahui pasti, banyak peneliti 

berpendapat bahwa patogenesis akne vulgaris adalah multifaktorial. 

Berdasarkan hipotesis ada 4 faktor yang berhubungan dengan terjadinya 

akne vulgaris, yaitu meningkatnya produksi sebum, hiperkeratinisasi dari 

duktus pilosebaseus, kolonisasi mikroorganisme di dalam folikel sebaseus, 

dan adanya proses inflamasi (Kabau, 2012; Wasitaatmadja, 2008b): 

a.  Meningkatnya produksi sebum 

Peningkatan sebum yang meningkat menyebabkan peningkatan unsur 

komedogenik dan inflamatogenik penyebab terjadinya lesi akne. Kelenjar 

sebasea dibawah kontrol endokrin. Pituitari akan menstimuli adrenal dan 

gonad untuk memproduksi estrogen dan androgen yang mempunyai efek 

langsung terhadap unit pilosebaseus. Stimulasi hormon androgen 

mengakibatkan pembesaran kelenjar sebasea dan peningkatan produksi 

sebum pada penderita akne vulgaris. Hal ini disebabkan oleh peningkatan 

hormon androgen atau oleh hiperesponsif kelenjar sebasea terhadap 

androgen dalam keadaan normal. 
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b.  Hiperkeratinisasi dari duktus pilosebaseus 

Terdapat perubahan pola keratinisasi folikel sebasea, sehingga 

menyebabkan stratum korneum bagian dalam dari duktus pilosebseus 

menjadi lebih tebal dan lebih melekat dan akhinya akan menimbulkan 

sumbatan pada saluran folikuler. Bila aliran sebum ke permukaan kulit 

terhalang oleh masa keratin tersebut, maka akan terbentuk mikrokomedo 

dimana mikrokomedo ini merupakan suatu proses awal dari 

pembentukan lesi akne yang dapat berkembang menjadi lesi non- 

inflamasi maupun lesi inflamasi. Proses keratinisasi ini dirangsang oleh 

androgen, sebum, asam lemak bebas dan skualen. 

c.  Kolonisasi mikroorganisme di dalam folikel sebaseus 

Peran mikroorganisme penting dalam perkembangan akne. Dalam hal ini 

mikroorganisme yang mungkin berperan adalah Propionilbacterium 

acnes, Staphylococcus epidermidis dan Pityrosporum ovale. 

Mikroorganisme tersebut berperan pada kemotaktik inflamasi serta pada 

pembentukan enzim lipolitik pengubah fraksi lipid sebum. P. Acnes 

menghasilkan komponen aktif seperti lipase, protease, hialuronidase, dan 

faktor kemotaktik yang menyebabkan inflamasi. Lipase berperan dalam 

mengidrolisis trigliserida sebum menjadi asam lemak bebas yang 

berperan dalam menimbulkan hiperkeratosis, retensi, dan pembentukan 

mikrokomedo. 

d.  Adanya proses inflamasi 

Propionilbacterium acnes mempunyai faktor kemotaktik yang menarik 

leukosit polimorfonuklear kedalam lumen komedo. Jika leukosit 
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polimorfonuklear memfagosit P. acnes dan mengeluarkan enzim 

hidrolisis, maka akan menimbulkan kerusakan dinding folikuler dan 

menyebabkan ruptur sehingga isi folikel (lipid dan komponen keratin) 

masuk dalam dermis sehingga mengakibatkan terjadinya proses 

inflamasi. 

 

2.2.5 Gejala klinis 

 

Akne vulgaris ditandai dengan peradangan, terbuka atau tertutup komedo 

dan dengan papula inflamasi, pustula, dan nodul. Akne vulgaris biasanya 

mempengaruhi daerah kulit dengan penduduk terpadat folikel sebasea 

(misalnya, wajah, dada bagian atas, punggung). Gejala lokal akne vulgaris 

mungkin termasuk rasa sakit, nyeri tekan, atau eritema (Hanna et al, 2003). 

Lesi noninflamasi, yaitu komedo, dapat berupa komedo terbuka (blackhead 

comedones) yang terjadi akibat oksidasi melanin, atau komedo tertutup 

(whitehead comedones). Lesi inflamasi berupa papul, pustul, hingga nodus 

dan kista (Movita, 2013). 

 

Gejala sistemik sering ditemukan pada akne vulgaris. Akne berat dengan 

tanda-tanda sistemik dan gejala, seperti demam, disebut sebagai akne 

fulminans. Akne yang berat yang ditandai dengan beberapa komedo, tanpa 

adanya gejala sistemik, dikenal sebagai akne konglobata. Selain itu, akne 

vulgaris mungkin memiliki dampak psikologis pada setiap pasien, terlepas 

dari tingkat keparahan atau kelas penyakit (Rao, 2015) 
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2.2.6 Diagnosis 

 

Penegakan diagnosis dilakukan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, 

dan dpat juga dilakukan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, keluhan 

penderita dapat berupa gatal atau sakit, tetapi pada umumnya keluhan 

penderita lebih bersifat kosmetik (Afriyanti, 2015). 

 

Pada pemeriksaan fisik ditemukan komedo, baik komedo terbuka maupun 

komedo tertutup. Selain itu, dapat pula ditemukan papul, pustul, nodul, dan 

kista pada daerah – daerah predileksi (Afriyanti, 2015). 

 

Pada penderita akne vulgaris ini, pemeriksaan penunjang tidak sering 

dilakukan, kecuali apabila dicurigai mengalami hiperandrogenis. Meskipun 

androgen berperan penting, sebagian besar penderita akne tanpa gejala 

hiperandrogenisme memiliki kadar androgen serum normal, dan derajat 

berat akne tidak berkorelasi dengan kadar androgen serum. Diduga, 

androgen hanya sebagai faktor pemicu akne. Klinis akne lebih ditentukan 

oleh produksi androgen lokal di kulit yang berlebihan dan/atau reseptor 

androgen yang banyak serta sangat responsif (Movita, 2013). 

 

2.2.7 Diagnosis Banding 

 

Di dalam buku Djuanda et al. (2010), diagnosis banding dari akne vulgaris 

yaitu: 
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a. Erupsi akneiformis yang disebabkan karena induksi obat seperti 

kortikosteroid, INH, barbiturat, bromida, yodida, difenil hidantoin, 

trimetadion, ACTH, dan lain-lain. Manifestasi klinisnya yaitu berupa 

erupsi papulo pustul yang timbul mendadak dan tidak ditemukan adanya 

komedo diseluruh tubuh. 

b. Akne venenata dan akne akibat rangsangan fisik, biasanya lesi 

monomorfi, tidak ada gatal, bisa berupa komedo atau papul. 

c. Rosasea merupakan penyakit peradangan kronik di daerah muka dengan 

gejala eritema, pustul, telanguektasi dan terkadang disertai adanya 

hipertrofi kelenjar sebasea. 

d. Dermatitis perioral yang biasanya menyerang wanita dengan gejala 

polimorfi eritema, papul, pustul, di sekitar mulut yang gatal. 

 

2.2.8 Penatalaksanaan 

 

Dalam pengobatan pada akne vulgaris dilakukan pengobatan secara medika 

mentosa dan non medika mentosa. Pengobatan secara medika mentosa dapat 

dilakukan dengan pemberian obat-obat topikal, obat sistemik, bedah kulit 

dan lain-lain (Djuanda et al., 2010). 

 

2.2.8.1 Medika mentosa 

Pemahaman mengenai patogenesis akne dengan keempat faktor yang 

berperan akan mempermudah prinsip penanganan akne, yaitu 
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memperbaiki keratinisasi folikel, menurunkan aktivitas kelenjar sebasea, 

menurunkan populasi bakteri P. acnes, dan menekan inflamasi.  

 

Medikamentosa terdiri dari : 

 Pengobatan topikal 

Pengobatan topikal dilakukan untuk mencegah pembentukan 

komedo, menekan peradangan, dan mempercepat penyembuhan lesi. 

Obat topikal terdiri atas: bahan iritan yang dapat mengelupas kulit 

(sulfur 4-8%, resorsinol 1-5%, asam salisilat 2-5%, peroksida 

benzoil 2,5-10%, asam azeleat 15-20%); antibiotika topikal yang 

dapat mengurangi jumlah mikroba dalam folikel akne vulgaris 

seperti Eritromycin 1% dan Clindamycin fosfat 1%; anti peradangan 

topikal, salap atau krim kortikosteroid kekuatan ringan atau sedang 

(hidrokortison 1-2,5%) dan lainnya seperti asam laktat 10% yang 

untuk menghambat pertumbuhan jasad renik. Benzoil Peroksida 

memiliki efek anti bakterial yang poten .Retinoid topikal akan 

menormalkan proses keratinasi epitel folikuler, sehingga dapat 

mengurangi komedo dan menghambat terbentuknya lesi baru.  

 

Kongres European Academy of Dermatology and Venerology ke-9 di 

Jenewa tahun 2002 mengeluarkan konsensus tentang pengobatan 

akne seperti tercantum pada tabel 2. 
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Tabel 2.2. Algoritme pengobatan akne 

 

 

Sebagian besar akne ringan sampai sedang membutuhkan terapi 

topikal. Akne sedang sampai berat menggunakan kombinasi terapi 

topikal dan oral (Movita, 2013; Ramdani & Sibero, 2015). 

 Pengobatan sistemik 

Pengobatan sistemik ditujukan terutama untuk menekan 

pertumbuhan jasad renik di samping juga mengurangi reaksi radang, 

menekan produksi sebum, dan mempengaruhi perkembangan 

hormonal. Golongan obat sistemik terdiri atas: anti bakteri sistemik 

(tetrasiklin 250mg-1gr/hari, doksisiklin 50mg/hari, eritromisin 

4x250mg/hari, azitromisin 250-500mg seminggu 3 kali); obat 

hormonal untuk menekan produksi androgen dan secara kompetitif 

menduduki reseptor organ target di kelenjar sebasea (estrogen 

50mg/hari selama 21 hari dalam sebulan atau antiandrogen 

siproteron asetat 2mg/hari); vitamin A dan retinoid oral sebagai 

antikeratinisasi (50.000 iu-150.000 iu/hari atau isotretionin 0,5-1 

mg/kgBB/hari) ; dan obat lainnya seperti anti inflamasi non steroid 

(ibuprofen 600mg/hari, dapson 2x100mg/hari, seng sulfat 

2x200mg/hari). 



22 

 

 Bedah kulit 

Tindakan bedah kulit terkadang diperlukan terutama untuk 

memperbaiki jaringan parut baik yang hipertrofik maupun yang 

hipotrofik yang diakibatkan oleh akne vulgaris yang berat. Ada 

macam-macam bedah kulit yang bisa dilakukan seperti bedah skalpel 

untuk meratakan sisi jaringan parut yang menonjol atau melakukan 

eksisi elips pada jaringan parut hipotrofik yang dalam, bedah listrik 

yang dilakukan pada komedo tertutup untuk memudahkan dalam 

pengeluaran sebum, bedah kimia dengan asam triklor asetat atau 

fenol untuk meratakan jaringan parut yang berbenjol, bedah beku 

dengan bubur CO2 beku atau N2 cair untuk mempercepat 

penyembuhan radang, dan dermabrasi untuk meratakan jaringan 

parut hipo dan hipertrofi pasca akne yang luas (Djuanda et al., 

2010).  

 

2.2.8.2 Non medika mentosa 

Pada pengobatan secara non medika mentosa dilakukan dengan edukasi 

mengenai akne vulgaris dan pencegahannya. Pencegahan terhadap akne 

vulgaris dapat dilakukan dengan melakukan perawatan kulit untuk 

membersihkan permukaan kulit dari kotoran dan mikroorganisme, 

menghindari faktor pemicu dengan pola hidup sehat, penggunaan 

kosmetik secukupnya, dan menghindari pemencetan lesi yang tidak lege 

artis yang dapat memperberat lesi akne (Djuanda et al., 2010). 

 



23 

 

 

2.3 Diet Tinggi Lemak 

 

2.3.1 Definisi 

 

Diet merupakan suatu pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau 

suatu populasi penduduk. Makanan atau bahan yang kalau dimakan, 

dicerna, dan diserap akan menghasilkan paling sedikit satu macam nutrien. 

Macam-macam nutrien yang didalam tubuh yaitu karbohidrat, protein, 

lemak, air, dan mineral (Beck, 2011). 

 

Lemak adalah salah satu komponen makanan multifungsi yang sangat 

penting untuk kehidupan. Lemak sendiri selain memiliki dampak positif, 

juga mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan (Sartika, 2008). Lemak 

merupakan sumber energi yang dipadatkan yang terdiri dari gabungan 

gliserol dengan asam-asam lemak (fatty acid). Diet lemak dipakai untuk 

memberikan panas dan energi yang sebagian diantaranya digunakan untuk 

ikut membangun jaringan tubuh manusia (Beck, 2011). 

 

2.3.2 Struktur lemak 

 

Lemak tersusun dari atom-atom karbon, hidrogen dan oksigen seperti 

hidratarang atau karbohidrat tetapi pola penataan dan proporsinya berbeda. 

Lemak dibentuk melalui penggabungan gliserol dengan asam-asam lemak. 
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Setiap unit gliserol yang bergabung dengan tiga unit asam lemak akan 

memberikan 1 unit trigliserida. Suatu senyawa trigliserida dapat 

mengandung tiga asam lemak yang indentik mengandung campuran dari 

berbagai asam lemak. Jenis asam lemak dan gabungan asam-asam lemak ini 

menentukan setiap tipe lemak yang memiliki identitas serta ciri-ciri fisiknya 

sendiri. Lemak yang biasanya dijumpai dalam sehari-hari seperti lemak 

yang terdapat dalam mentega, minyak sayur, dan yang lain merupakan 

campuran dari berbagai trigliserida. Contoh dari asam lemak yang terdapat 

dalam lemak makanan adalah asam stearat, asam palmitat, dan asam oleat 

(Beck, 2011). 

 

2.3.3 Klasifikasi 

 

Berdasarkan tingkat kejenuhan, lemak diklasifikasikan sebagai berikut 

(Beck, 2011): 

 

a. Lemak jenuh 

Semua ikatan dalam moietas asam lemak merupakan ikatan tunggal, 

misalnya asam palmitat dan asam stearat yang ditemukan dalam gajih, 

atau lemak hewan. 

 

Gambar 2.2. Lemak jenuh 
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b. Lemak tak jenuh tunggal (monounsaturated) 

Jenis lemak ini mengandung satu ikatan rangkap, misalnya asam oleat, 

yang ditemukan pada banyak jenis lemak, khususnya minyak zaitun. 

 

Gambar 2.3. Lemak tak jenuh tunggal 

 

c. Lemak tak jenuh ganda (polyunsaturated) 

Jenis lemak ini mengandung lebih dari satu ikatan rangkap, misalnya 

asam linoleat, yang ditemukan dalam minyak biji-bijian, seperti minyak 

kedelai dan minyak jagung. 

 

Gambar 2.4. Lemak tak jenuh ganda 

 

Lemak yang berada pada suhu dibawah 20
0
C dan dalam keadaan cair 

disebut minyak. Klasifikasi lemak berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 

dua, yaitu (Beck, 2011; Herlina & Ginting, 2002): 

a. Lemak nabati 

Lemak nabati merupakan lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. 

Contohnya berasal dari biji-biji palawija (minyak jagung,biji kapas), 
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kulit buah tanaman tahunan (minyak zaitun,minyak kelapa sawit), dan 

biji-biji tanaman tahunan (kelapa,coklat,sawit). Semua lemak ini 

mengandung sterol nabati yang tidak mudah diserap usus, dan sterol 

nabati ini bukan kolesterol. 

b. Lemak hewani 

Lemak hewani merupakan lemak yang berasal dari hewan. Contohnya 

berasal dari susu hewan peliharaan (lemak susu hewani, unggas), 

daging hewan ternak (lemak sapi, ayam, kambing, babi), hasil hewan 

laut (minyak ikan sardin). Semua lemak hewani ini mengandung 

kolesterol, baik dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk gabungan 

dengan gliserol yang menghasilkan bentuk ester. 

 

Klasifikasi lemak menurut komposisi kimia dalam ilmu gizi yaitu sebagai 

berikut (Almatsier, 2009): 

A. Lipida Sederhana 

1. Lemak netral 

2. Ester asam lemak dengan alkohol berberat molekul tinggi 

a. Malam 

b. Ester sterol 

c. Ester nonsterol 

d. Ester vitamin A dan ester vitamin D 

B. Lipida majemuk (compound lipids) 

1. Fosfolipida 

2. Lipoprotein 
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C. Lipida turunan (derived lipid) 

1. Asam lemak 

2. Sterol 

a. Kolesterol dan ergosterol 

b. Hormon steroida 

c. Vitamin D 

d. Garam empedu 

3. Lain-lain 

a. Karotenoid dan vitamin A 

b. Vitamin E 

c. Vitamin K 

 

Vitamin yang larut dalam lemak secara kimiawi sebenarnya termasuk 

golongan lemak. Klasifikasi lemak berdasarkan fungsi biologisnya di dalam 

tubuh yaitu (Almatsier, 2009): 

a. Lemak simpanan yang terdiri atas trigliserida dan disimpan didalam 

jaringan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lemak ini merupakan simpanan 

energi paling utama di dalam tubuh. 

b. Lemak struktural yang terdiri atas fosfolipid dan kolesterol. Di dalam 

jaringan lunak lemak struktural ini, sesudah protein, merupakan ikatan 

struktural paling penting dalam tubuh. Di dalam otak lemak struktural 

ini terdapat konsentrasi tinggi. 
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2.3.4 Fungsi Lemak 

 

Lemak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Beck, 2011): 

1. Berfungsi sebagai sumber energi. Lemak mengalami oksidasi di dalam 

tubuh untuk memberikan energi bagi aktivitas jaringan dan guna 

mempertahankan suhu tubuh. Lemak ini merupakan sumber energi yang 

dipadatkan dengan memberikan 37 kj (9kal) per gram. Sedangkan 16 kj 

per gram dari karbohidrat dan 17 kj per gram dari protein. 

2. Lemak ikut serta membangun jaringan tubuh. Sebagian lemak masuk ke 

dalam sel-sel tubuh dan merupakan bagian esensial dari struktur sel 

tersebut. 

3. Berfungsi dalam perlindungan. Endapan jaringan lemak disekitar organ 

tubuh yang penting akan mempertahankan organ tersebut dalam 

posisinya dan melindungi terhadap rudapaksa. 

4. Berfungsi dalam penyekatan (isolasi). Jaringan lemak subkutan akan 

mencegah kehilangan panas dari tubuh. 

5. Perasaan kenyang. Adanya lemak di dalam chyme ketika melalui 

duodenum mengakibatkan penghambatan peristaltik lambung dan sekresi 

asam, sehingga menunda waktu pengosongan lambung dan mencegah 

timbulnya rasa lapar kembali segera setelah makan. 

6. Lemak dalam makanan menyediakan vitamin-vitamin yang larut lemak 

dan membantu penyerapannya di dalam usus. 
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Lemak hewan terutama terdiri atas triasilgliserol, berupa lemak jenuh asam 

palmitat dan asam oleat, disamping kolesterol dan vitamin larut lemak A, D, 

E, K. Susunan asam lemak hewan banyak bergantung dari jenis makanan 

yang diberikan. Lemak susu terutama terdiri atas triasilgliserol yang 

terdapat dalam bentuk emulsi di mana butiran halus lemak diselubungi oleh 

membran yang terdiri atas protein, fosfolipid dan kolesterol yang mencegah 

butiran lemak menyatu. Butiran lemak menandung sedikit ester kolesterol, 

vitamin larut lemak, terutama vitamin A, D, dan Beta-karoten (Almatsier, 

2009). 

 

Lemak ikan mengandung banyak asam lemak rantai sangat panjang dengan 

lebih dari dua puluh atom karbon yang sebagian besar mempunyai 5-6 

ikatan rangkap. Komposisi asam lemak ikan berbeda, bergantung pada jenis 

ikan. Lemak daging terutama terdiri atas fosfolipid dan kolesterol bebas, 

walaupun banyak yang diinfiltrasi oleh simpanan triasilgliserol. Sebanyak 

85% asam lemak daging terdiri atas asam palmitat, stearat, oleat, linoleat 

dan arakidonat. Komposisi lemk daging menyerupa komposisi lemak 

simpanan (Almatsier, 2009). 

 

Lemak tumbuh-tumbuhan menyimpan lemak di dalam biji-bijinya (kacang 

kedelai, bji bunga matahari, jagung), dalam dagingnya (adpokat), atau 

dalam keduanya (jenis palma). Minyak biji-bijian juga merupakan sumber 

fosfolipid, karotenoid, tokoferol, dan sterol tumbuh-tumbuhan (Almatsier, 

2009). 
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2.4 Stres 

 

2.4.1 Definisi 

 

Menurut Gregson & Looker dalam Augesti (2015), stres merupakan suatu  

keadaan yang dialami seseorang ketika mendapatkan suatu ketidaksesuaian 

antara tuntutan- tuntutan yang diterima dan kemampuan dalam 

mengatasinya. Secara fisiologis, stres hanya sebagai reaksi terhadap sebuah 

stimulus atau rangsangan yang dirasakan dan reaksi ini dapat mengganggu 

keadaan homeostasis dari suatu organisme (Gautama & Nadeak, 2009).  

 

2.4.2 Penyebab Stres 

 

Stres timbul dikarenakan adanya perubahan pada nilai-nilai tertentu. Nilai-

nilai yang mempengaruhi seperti nilai budaya, sosial, pekerjaan, dan akibat 

ketegangan antara idealisme dan realita. Stres dapat berasal dari internal 

maupun eksternal. Stressor atau penyebab stres dapat berasal dari (Augesti, 

2015): 

 a. Biologik, berupa mikroba, bakteri, virus dan jasad renik lainnya, hewan, 

binatang, bermacam tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang dapat 

mempengaruhi kesehatan. 

b. Fisik, berupa perubahan iklim, alam, suhu, cuaca, geografi, yang 

mengikuti letak tempat tinggal, domisili, demografi, berupa jumlah 
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anggota dalam keluarga, nutrisi, radiasi, kepadatan penduduk, imigrasi 

dan kebisingan. 

c. Kimia, berupa obat-obatan, pengobatan, pemakaian alkohol, pencemaran 

lingkungan, bahan kosmetik dan bahan pengawet. 

d. Sosial psikologi, berupa prasangka, ketidakpuasan terhadap diri sendiri 

terhadap suatu hal yang dialami, kekejaman, konflik peran, percaya diri 

yang rendah, perubahan ekonomi, emosi yang negatif dan kehamilan. 

e. Spiritual, berupa adanya persepsi negatif terhadap nilai-nilai ke-Tuhanan 

 

2.4.3 Klasifikasi Stres 

 

Menurut Selye dalam Putra (2015), menggolongkan stres menjadi dua 

berdasarkan persepsi individu terhadap stres yang dialaminya, yaitu : 

a. Distress (stres negatif) Distress merupakan stres yang merusak atau 

bersifat tidak menyenangkan. Stres dirasakan sebagai suatu keadaan 

dimana individu mengalami rasa cemas, ketakutan, khawatir, atau 

gelisah. Sehingga individu mengalami keadaan psikologis yang negatif, 

menyakitkan, dan timbul keinginan untuk menghindarinya. 

b. Eustress (stress positif) Eustress bersifat menyenangkan dan merupakan 

pengalaman yang memuaskan. Harrison (dalam Rice, 1992) 

mengemukakan frase joy of stress untuk mengungkapkan hal hal yang 

bersifat positif yang timbul dari adanya stres. Eustress dapat 

meningkatkan kesiagaan mental, kewaspadaan, kognisi, dan perfomansi 
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individu. Eustress juga dapat meningkatkan motivasi individu untuk 

menciptakan sesuatu, misalnya karya seni. 

 

Menurut Rice dalam Augesti (2015), berdasarkan etiologinya stres dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a.  Stres kepribadian (personality press) Stres kepribadian adalah stres 

yang dipicu oleh masalah dari dalam diri seseorang. Berhubungan 

dengan cara pandang pada masalah dan kepercayaan atas dirinya. Orang 

yang selalu bersikap positif akan memiliki resiko yang kecil terkena 

stres kepribadian. 

b.  Stres psikososial (psychosocial stress) Stres psikososial adalah stres 

yang dipicu oleh hubungan dengan orang lain di sekitarnya ataupun 

akibat situasi sosialnya. Contohnya stres ketika mengadaptasi 

lingkungan baru, masalah keluarga, stres macet di jalan raya dan lain-

lain. 

c.  Stres bio-ekologi (bio-ecological stress) Stres bio-ekologi adalah stres 

yang dipicu oleh dua hal. Hal yang pertama adalah ekologi atau 

lingkungan seperti polusi serta cuaca. Sedangkan hal yang kedua adalah 

kondisi biologis seperti menstruasi, demam, asma, akne dan lain-lain. 

d.  Stres pekerjaan (job stress) Stres pekerjaan adalah stres yang dipicu 

oleh pekerjaan seseorang. Persaingan di kantor, tekanan pekerjaan, 

terlalu banyak kerjaan, target yang terlalu tinggi, usaha yang diberikan 

tidak berhasil, persaingan bisnis adalah beberapa hal umum yang dapat 

memicu munculnya stres akibat karir pekerjaan. 
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e.  Stres mahasiswa (college student stress). Stres mahasiswa itu dipicu 

oleh dunia perkuliahan. Sewaktu perkuliahan terdapat tiga kelompok 

stresor yaitu stresor dari segi personal dan sosial, gaya hidup dan 

budaya serta stresor yang dicetuskan oleh faktor akademis kuliah itu 

sendiri. 

 

2.4.4 Tingkatan Stres 

 

Stres dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu, stres ringan, stres 

sedang, dan stres berat. Stres ringan adalah stres yang tidak merusak aspek 

fisiologis dari seseorang. Stres ringan umumnya dirasakan dan dihadapi 

oleh setiap orang secara teratur seperti lupa, kebanyakan tidur, kemacetan, 

dikritik. Situasi seperti ini biasanya berakhir dalam beberapa menit atau 

beberapa jam dan biasanya tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika 

dihadapi terus menerus (Augesti, 2015). 

 

Stres sedang adalah stres yang berlangsung beberapa jam sampai beberapa 

hari. Misalnya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan seseorang. 

Stressor ini dapat menimbulkan gejala yaitu, mudah merasa letih, mudah 

marah, sulit untuk beristirahat, mudah tersinggung, gelisah (Putra, 2015). 

 

Stres berat merupakan stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai 

beberapa tahun yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti hubungan 
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suami istri yang tidak harmonis, kesulitan finansial dan penyakit fisik yang 

lama (Rasmun, 2004) 

 

Setiap individu akan mendapat efek stres yang berbeda-beda, bergantung 

pada beberapa faktor yang ada pada pribadi individu itu sendiri seperti 

(Augesti, 2015; Rasmun, 2004): kemampuan individu mempersepsikan 

stresor, jika stresor dipersepsikan akan berakibat buruk bagi individu 

tersebut, maka tingkat stres yang dirasakan akan semakin berat; intensitas 

terhadap stimulus, jika intensitas serangan stres terhadap individu tinggi, 

maka kemungkinan kekuatan fisik dan mental individu tersebut mungkin 

tidak akan mampu mengadaptasinya; jumlah stresor yang harus dihadapi 

dalam waktu yang sama; lamanya pemaparan stresor; pengalaman masa 

lalu, tingkat perkembangan tertentu terdapat jumlah dan intensitas stresor 

yang berbeda sehingga risiko terjadinya stres pada tingkat perkembangan 

akan berbeda. 

 

2.4.5 Pengukuran Tingkat Stres 

 

Ada beberapa kuesioner yang sering dipakai untuk mengetahui tingkat stres 

pada mahasiswa antara lain : 

a. Kessler psychological distress scale 

Kessler Psychological Distress Scale (KPDS) terdiri dari 10 pertanyaan 

yang diajukan kepada subjek penelitian dengan skor 1 untuk jawaban 

dimana subjek penelitian tidak pernah mengalami stres, 2 untuk 
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jawaban dimana subjek penelitian jarang mengalami stres, 3 untuk 

jawaban dimana subjek penelitian kadang-kadang mengalami stres, 4 

untuk jawaban dimana subjek penelitian sering mengalami stres dan 5 

untuk jawaban dimana subjek penelitian selalu mengalami stres dalam 

30 hari terakhir. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

ordinal. Tingkat stres dikategorikan sebagai berikut: 

 Skor < 20 : tidak mengalami stres 

 Skor 20-24 : stres ringan 

 Skor 25-29 : stres sedang 

 Skor ≥ 30 : stres berat (Carolin, 2010). 

b. Perceived stress scale 

Perceived stress scale (PSS-10) merupakan self-report questionnaire 

yang terdiri dari 10 pertanyaan dan dapat mengevaluasi tingkat stres 

beberapa bulan yang lalu dalam kehidupan subjek penelitian. Skor PSS 

diperolehi dengan reversing responses (sebagai contoh, 0=4, 1=3, 2=2, 

3=1, 4=0) terhadap empat soal yang bersifat positif (pertanyaan 4, 5, 7 

& 8) kemudian menjumlahkan skor jawaban masing-masing pertanyaan 

(Olpin & Hesson, 2009). 

Soal dalam perceived stress scale ini akan menanyakan tentang 

perasaan dan pikiran subjek penelitian dalam satu bulan terakhir ini. 

Anda akan diminta untuk mengindikasikan seberapa sering perasaan 

ataupun pikiran dengan membulatkan jawaban atas pertanyaan. 

i. Tidak pernah diberi skor 0 

ii. Hampir tidak pernah diberi skor 1 
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iii. Kadang-kadang diberi skor 2 

iv. Cukup sering skor 3 

v. Sangat sering diberi skor 4 

Semua penilaian diakumulasikan, kemudian disesuaikan dengan 

tingkatan stres sebagai berikut: 

 Stres ringan dengan total skor 1-14 

 Stres sedang dengan total skor 15-26 

 Stres berat dengan total skor >26 

c. Hassles Assessment Scale for Student in College 

Hassles Assessment Scale for Student in College (HASS/Col) terdiri 

dari 54 pertanyaan yang merupakan suatu skala yang terdiri dari 

kejadian umum yang tidak menyenangkan bagi para mahasiswa. Setiap 

kejadian tersebut diukur berdasarkan frekuensi terjadinya dalam satu 

bulan, dalam bentuk skala sebagai berikut: 

i. Tidak pernah diberi skor 0 

ii. Sangat jarang diberi skor 1 

iii. Beberapa kali diberi skor 2 

iv. Sering diberi skor 3 

v. Sangat sering diberi skor 4 

vi. Hampir setiap saat diberi skor 5 

Semua penilaian diakumulasikan, kemudian disesuaikan dengan 

tingkatan stres. 

 Skor < 75 menunjukkan seseorang mengalami stres ringan 

 Skor 75-135 menunjukkan seseorang mengalami stres sedang 
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 Skor > 135 menunjukkan seseorang mengalami stres berat. 

d. Depression Anxiety Stress Scales (DASS) 

Depression Anxiety Stress Scales (DASS) adalah seperangkat skala 

subjektif yang dibentuk untuk mengukur status emosional negatif dari 

depresi, kecemasan dan stres. DASS ini terdiri dari 2 macam, yaitu  

dengan menggunakan Depression Anxiety Stres Scale 42 (DASS 42) 

atau lebih diringkaskan sebagai Depression Anxiety Stres Scale 21 

(DASS 21) oleh Lovibond & Lovibond (1995). The Depression Anxiety 

Stres Scale 42 (DASS) terdiri dari 42 pertanyaan dan Depression 

Anxiety Stres Scale 21 terdiri dari 21 pertanyaan. Masing-masing tiga 

skala berisi 14 item, dibagi menjadi sub-skala dari 2-5 item dengan 

penilaian setara konten. Skala Depresi menilai dysphoria, putus asa, 

devaluasi hidup, sikap meremehkan diri, kurangnya minat/keterlibatan, 

anhedonia, dan inersia. Penilaian DASS ini dibagi menjadi 5 skala 

yaitu: 

i. Normal                        : 0-14 

ii. Stres Ringan                : 15-18 

iii. Stres Sedang               : 19-25 

iv. Stres Berat                  : 26-33 

v. Stres Sangat Berat      : ≥ 34 
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2.5 Hubungan diet tinggi lemak dan stres dengan kejadian akne vulgaris 

 

Dalam kejadian timbulnya akne vulgaris, diduga terdapat beberapa faktor 

berperan, yaitu faktor genetik (keturunan), faktor ras, faktor hormonal, 

faktor infeksi mikroba, faktor trauma, faktor psikis, faktor kosmetik, faktor 

lingkungan, dan faktor makanan (BPOM RI, 2009). 

 

Beberapa makanan dicurigai sebaga penyebab timbulnya akne vulgaris. 

Salah satunya adalah makanan yang mengandung tinggi lemak. Makanan 

yang mengandung lemak tinggi terkadang dapat menyebabkan gangguan 

atau kelainan pada kulit. Makanan yang mengandung tinggi lemak tersebut 

antara lain adalah gorengan, kacang, susu, keju, dan sejenisnya (Kabau, 

2012). Makanan tinggi lemak ini dapat menimbulkan penyakit pada kulit 

yang sering timbul dan dikeluhkan masyarakat seperti akne vulgaris. Lemak 

dalam makanan dapat mempertinggi kadar komposisi sebum (Afriyanti, 

2015). 

 

Berdasarkan penelitian, menemukan bahwa produk olahan susu 

memperburuk akne vulgaris. Produk olahan susu dan makanan lainnya, 

mengandung hormon 5 α reduktase dan prekursor DHT lain yang 

merangsang kelenjar sebasea. Selain itu, akne vulgaris dipengaruhi oleh 

hormon dan growth factors, terutama insulin-like growth factor (IGF-1) 

yang bekerja pada kelenjar sebasea dan keratinosit folikel rambut. Produk 

olahan susu mengandung enam puluh growth factors, salah satunya akan 
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meningkatkan IGF-1 langsung melalui ketidakseimbangan peningkatan gula 

darah dan kadar insulin serum. Makanan dengan indeks glikemik tinggi juga 

meningkatkan konsentrasi insulin serum melalui IGF-1 dan meningkatkan 

DHT sehingga merangsang proliferasi sebosit dan produksi sebum 

(Indrawan, 2013; Kumari & DM, 2013). 

 

Selain faktor makanan, faktor psikis atau stres juga diduga mempengaruhi 

timbulnya akne vulgaris. Stres dapat menginduksi akne dengan mekanisme 

peningkatan glukokortikoid dan androgen adrenal. Kedua hormon tersebut 

dilepaskan selama periode stres emosional dan diketahui memperberat akne, 

dan mungkin menginduksi hiperplasia sebasea. Corticotropin releazing 

hormone (CRH), koordinator respons stres di tubuh manusia, juga 

ditemukan meningkatkan lipogenesis sebasea dan juga meningkatkan 

perubahan sebosit dari prekursor androgen menjadi testoteron (Chiu et al, 

2003). 

 

Banyak peneliti percaya terdapatnya peran psikologis dalam timbulnya 

akne. Selain berhubungan dengan dampak psikologis yang dialami akibat 

timbulnya akne misalnya rasa malu, kecemasan, rendah diri, dan isolasi diri, 

akne juga dipercaya oleh beberapa peneliti dipengaruhi oleh stres psikologis 

pada orang yang mempunyai kerentanan terhadap timbulnya akne (Koo et 

al, 2001). 
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2.6 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Kerangka Teori.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian Akne 

Vulgaris (Djuanda et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

Genetik 

Hormonal 

dan endokrin 

Diet 

kosmetik 

Infeksi 

Iklim 

Lingkungan 

Psikis 

Trauma 

Stress 

Tinggi 

lemak 

Hiperkeratinisasi 

duktus 

pilosebaseus 

Inflamasi 

Kolonisasi 

mikroorganisme 

Meningkatkan 

produksi sebum 

Akne 

Vulgaris 



41 

 

2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Kerangka Konsep Penelitian 

 

2.8 Hipotesis 

 

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

H0: Tidak terdapat hubungan diet tinggi lemak dengan kejadian akne vulgaris 

pada mahasiswa angkatan 2012-2015 Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung 

Ha:  Terdapat hubungan diet tinggi lemak dengan kejadian akne vulgaris pada 

mahasiswa angkatan 2012-2015 Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung 

 

H0: Tidak terdapat hubungan stres dengan kejadian akne vulgaris pada 

mahasiswa angkatan 2012-2015 Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung 

Ha: Terdapat hubungan stres dengan kejadian akne vulgaris pada mahasiswa 

angkatan 2012-2015 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 
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