
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Akne Vulgaris 

 

 

2.1.1. Definisi Akne Vulgaris 

Akne vulgaris didefinisikan sebagai peradangan kronik dari folikel 

polisebasea yang disebabkan oleh beberapa faktor dengan gambaran 

klinis yang khas. Akne vulgaris merupakan reaksi peradangan dalam 

folikel sebasea yang pada umumnya dan biasanya disertai dengan 

pembentukan papula, pustula dan abses terutama di daerah yang 

banyak mengandung kelenjar sebasea (Wasitaatmadja, 2007).  

 

2.1.2. Klasifikasi Akne Vulgaris  

Jerawat terbagi menjadi menjadi empat tingkatan yaitu ringan, sedang, 

agak berat dan berat. Tingkatan tersebut ditentukan berdasarkan 

jumlah jerawat yang ada pada wajah, dada dan punggung serta ukuran 

besar kecil jerawat atau kondisi peradangan jerawat (Wasitaatmadja, 

2007). 
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Selain itu, di bawah ini juga termasuk dalam perbedaan jenis jerawat 

menurut Wasitaatmadja (2007):  

1. Jerawat pada bayi yang baru lahir (newborn acne): Jerawat jenis ini 

menyerang sekitar 20% bayi yang baru lahir dan tergolong jerawat 

ringan; 

2. Jerawat pada bayi (infantile acne): Bayi berumur 3-6 bulan juga 

ditumbuhi jerawat, dan akan tumbuh kembali pada saat ia beranjak 

remaja; 

3. Jerawat vulgaris (Acne vulgaris): Jerawat ini adalah yang paling 

umum terjadi pada remaja dan dewasa sekitar 12-24 tahun; 

4. Jerawat konglobata (cystic acne): Jerawat jenis ini terjadi pada 

kaum pria muda, tergolong serius namun jarang terjadi. 

 

Ada klasifikasi lainnya menurut Plewig dan Kligman yaitu (Djuanda, 

Hamzah dan Aisah, 2007): 

1. Komedonal yang terdiri atas gradasi: 

 Bila ada < 10 komedo dari satu sisi muka; 

 Bila ada 10-24 komedo; 

 Bila ada 25-50 komedo; 

 Bila ada > 50 komedo 

2. Papulopustul yang terdiri atas 4 gradasi: 

 Bila ada < 10 lesi papulopustul dari satu sisi muka; 

 Bila ada 10-20 lesi papulopustul; 

 Bila ada 21-30 lesi papulopustul; 

 Bila ada > 30 lesi papulopustul; 
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3. Konglobata 

Jerawat jenis ini terjadi pada kaum pria muda, tergolong serius 

namun jarang terjadi. 

 

2.1.3. Parameter Penilaian Klinis Akne Vulgaris 

Ada beberapa metode atau skoring untuk menilai keparahan akne 

(Adityan, 2009). Gradasi yang dianut oleh Perhimpunan Dokter 

Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia adalah sesuai dengan kriteria 

Lehmann. Klasifikasi ASEAN grading Lehmann 2003 yang 

mengelompokkan acne menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, 

dan berat sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Gradasi Keparahan Akne 

Gradasi 
Jumlah 

Komedo 
Papul/Pustul Nodul 

Ringan <20 <15 Tidak ada 

Sedang 20-100 15-50 <5 

Berat >100 >50 >5 

 

2.1.4. Faktor Risiko dan Etiologi 

Faktor risiko dan penyebab akne sangat banyak yaitu multifaktorial 

antara lain:  

1. Sebum. Merupakan faktor utama penyebab timbulnya akne; 

2. Genetik. Faktor herediter yang sangat berpengaruh pada besar dan 

aktivitas kelenjar glandula sebasea. Apabila kedua orang tua 

mempunyai parut bekas akne, kemungkinan besar anaknya akan 

menderita akne; 

3. Usia. Umumnya insiden terjadi pada sekitar umur 14-17 tahun pada 

wanita, 16-19 tahun pada pria dan pada masa itu lesi yang 
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predominan adalah komeda dan papul dan jarang terlihat lesi 

beradang penderita (Djuanda, Hamzah dan Aisah, 2007); 

4. Jenis kelamin. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

jenis kelamin dan Akne vulgaris; 

5. Kebersihan wajah. Meningkatkan perilaku kebersihan diri dapat 

mengurangi kejadian akne vulgaris pada remaja; 

6. Psikis. Pada beberapa penderita, stres dan gangguan emosi dapat 

menyebabkan eksaserbasi akne. Kecemasan menyebabkan 

penderita memanipulasi aknenya secara mekanis, sehingga terjadi 

kerusakan pada dinding folikel dan timbul lesi yang beradang yang 

baru (Goggin et al, 1999). 

7. Hormon endokrin:  

a. Androgen. Konsentrasi testosteron dalam plasma penderita 

akne pria tidak berbeda dengan yang tidak menderita akne. 

Berbeda dengan wanita, pada testosteron plasma sangat 

meningkat pada penderita akne (Pochi, Frorstrom & Lim James, 

2006). 

b. Estrogen. Pada keadaan fisiologi, estrogen tidak berpengaruh 

terhadap produksi sebum. Estrogen dapat menurunkan kadar 

gonadotropin yang berasal dari kelenjar hipofisis. Hormon 

gonadotropin mempunyai efek menurunkan produksi sebum. 

c. Progesteron. Progesteron, dalam jumlah fisiologis tidak 

mempunyai efek terhadap efektivitas terhadap kelenjar lemak. 

Produksi sebum tetap selama siklus menstruasi, akan tetapi 
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kadang-kadang progesteron dapat menyebabkan akne 

premenstrual (Suyono, 2002). 

8. Diet. Pada penderita yang makan banyak karbohidrat dan zat 

lemak, tidak dapat dipastikan akan terjadi perubahan pada 

pengeluaran sebum atau komposisinya karena kelenjar lemak 

bukan alat pengeluaran lemak yang kita makan; 

9. Iklim. Di daerah yang mempunyai empat musim, biasanya akne 

bertambah hebat pada musim dingin, sebaliknya kebanyakan 

membaik pada musim panas. Bertambah hebatnya akne pada 

musim panas tidak disebabkan oleh sinar UV melainkan oleh 

banyaknya keringat pada keadaan yang sangat lembab dan panas 

tersebut; 

10. Bakteria. Mikroba yang terlibat pada terbentuknya akne adalah 

Propionibacterium acnes, Staphyilococcus epidermidis dan 

Pityrosporum ovale; 

11. Kosmetika. Pemakaian bahan-bahan kosmetika tertentu seperti, 

bedak dasar (faundation), pelembab (moisturiser), krem penahan 

sinar matahari (sunscreen) dan krem malam secara terus menerus 

dalam waktu lama dapat menyebabkan suatu bentuk akne ringan 

yang terutama terdiri dari komedo tertutup dan beberapa lesi 

papulopustular pada pipi dan dagu. 

2.1.5. Patogenesis 

Patogenesis akne vulgaris sangat kompleks dipengaruhi banyak faktor 

dan kadang-kadang masih kontroversial. Ada empat hal penting yang 
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berhubungan dengan terjadinya akne menurut Djuanda, Hamzah dan 

Aisah (2007): 

1. Kelenjar minyak menjadi besar yaitu hipertropi dengan 

peningkatan penghasilan sebum; 

2. Hiperkeratosis (kulit menjadi tebal) menyebabkan pertumbuhan 

sel-sel yang cepat dan mengisi ruang folikel polisebaceous dan 

membentuk plug (epitelium folikular); 

3. Pertumbuhan kuman, Propionibacterium acnes yang cepat (folikel 

polisebaceous) yang tersumbat akan memerangkap nutrien dan 

sebum serta menggalakkan pertumbuhan kuman; 

4. Inflamasi (radang) akibat hasil sampingan kuman 

Propionibacterium acnes. 

 

2.1.6. Gejala Klinis 

Tempat predileksis akne vulgaris adalah di muka, bahu, leher, dada, 

punggung bagian atas, dan lengan bagian atas. Lokasi lain adalah 

leher, lengan atas dan glutea kadang-kadang terkena. Erupsi kulit 

polimorfi dengan gejala predominan salah satunya, komedo, papul 

yang tidak beradang dan pustul, nodus dan kista yang beradang. Dapat 

disertai rasa gatal, namun keluhan umumnya adalah keluhan estetika. 

Komedo adalah gejala patognomonis bagi akne berupa papul miliar 

yang ditengahnya mengandung sumbatan sebum, bila berwarna hitam 

atau komedo terbuka mengandung unsur melanin, sedangkan 

berwarna putih karena letaknya lebih dalam sehingga tidak 

mengandung unsur melanin disebut komedo putih atau komedo 



17 

tertutup. Isi komedo ialah sebum yang kental atau padat. Isi kista 

biasanya pus dan darah. Selain itu bisa terlihat nodulus, infiltrasi 

granulomatosa dalam peradangan karena asam lemak atau piokokus, 

jaringan parut dan keloid (Djuanda, Hamzah dan Aisah, 2007). 

 

2.1.7. Penatalaksanaan Akne Vulgaris 

Penatalaksanaan akne vulgaris meliputi usaha untuk mencegah 

terjadinya erupsi (preventif) dan usaha untuk menghilangkan jerawat 

yang terjadi (kuratif). Kedua usaha tersebut harus dilakukan 

bersamaan mengingat bahwa kelainan ini terjadi akibat pengaruh 

berbagai faktor, baik faktor internal dari dalam tubuh sendiri (ras, 

familial, hormonal), maupun faktor eksternal (makanan, musim, stres) 

yang kadang-kadang tidak dapat dihindari oleh penderita (Djuanda, 

Hamzah dan Aisah, 2007). 

 

2.1.8. Pencegahan 

1. Menghindari terjadinya peningkatan jumlah dan perubahan lipid 

sebum dengan cara: 

 Diet rendah lemak dan karbohidrat; 

 Melakukan perawatan kulit untuk membersihkan permukaan 

kulit dari kotoran jasad renik. 

2. Menghindari terjadinya faktor pemicu terjadinya akne, misal: 

 Hidup teratur dan sehat, cukup istirahat dan olahraga yang 

cukup; 

 Penggunaan kosmetika secukupnya; 
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 Hindari minuman keras, pedas, rokok. 

3. Memberikan informasi yang cukup pada penderita mengenai 

penyebab penyakit, pencegahan dan cara maupun lama 

pengobatannya (Djuanda, Hamzah dan Aisah, 2007). 

 

 

2.2 Stres  
 

 

2.2.1 Definisi  

Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berpikir dan kondisi seseorang serta menyatakan dirinya dalam 

bentuk penolakan, ketegangan, atau frustrasi, mengacaukan 

keseimbangan fisiologis dan psikologis dan membuat kita sangat tidak 

seimbang. Stres juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan 

dimana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau 

penghalang (Robbins, 2001). 

 

2.2.2 Klasifikasi dan Etiologi 

1. Stres Kepribadian (Personality Stress). 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 menyikapi positif segala tekanan 

hidup akan kecil resiko terkenal stres jenis yang satu ini; 

2. Stres Psikososial (Psychosocial Stress). Stres psikososial adalah 

stres yang dipicu oleh hubungan relasi dengan orang lain di 



19 

sekitarnya atau akibat situasi sosial lainnya. Contohnya seperti 

stres adaptasi lingkungan baru, masalah cinta, masalah keluarga, 

stres macet di jalan raya, diolok-olok, dan lain-lain; 

3. Stres Bioekologi (Bio-Ecological Stress). Stres bio-ekologi adalah 

stres yang dipicu oleh dua hal. Yang pertama yaitu ekologi atau 

lingkungan seperti polusi serta cuaca dan yang kedua akibat 

kondisi biologis seperti akibat datang bulan, demam, asma, 

jerawatan, tambah tua, dan banyak lagi akibat penyakit dan kondisi 

tubuh lainnya; 

4. Stres Pekerjaan (Job Stress). Stres pekerjaan adalah stres yang 

dipicu oleh pekerjaan seseorang. Persaingan jabatan, tekanan 

pekerjaan, deadline, terlalu banyak kerjaan, ancaman phk, target 

tinggi, usaha gagal, persaingan bisnis, adalah beberapa hal umum 

yang dapat memicu munculnya stres akibat karir pekerjaan; 

5. Stres mahasiswa (Student stress). Dipicu oleh dunia perkuliahan. 

Dalam dunia perkuliahan sendiri dikenal tiga kelompok stressor, 

yaitu stressor dari area personal dan sosial, stressor dari gaya hidup 

dan budaya, serta stressor yang datang dari faktor akademis kuliah 

itu sendiri (Rice, 1999). 

 

2.2.3 Gejala dan Tanda Stres  

Rasa takut dan cemas dapat melahirkan pikiran-pikiran positif ataupun 

negatif. Hal positif seperti kewaspadaan dan pengharapan akan hal-hal 

baru. Hal-hal negatif seperti ketidakpercayaan, penolakan, kemarahan, 

depresi yang kemudian akan mempengaruhi fisik (psikosomatik) kita 
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seperti timbulnya kelelahan, sakit kepala, sakit perut, kemerahan, 

insomnia, hilang nafsu makan, tekanan darah tinggi, luka pada 

lambung, penyakit jantung, dan stroke. Gejala fisik yang umumnya 

dialami ketika mengalami stres adalah jantung berdebar-debar dan 

otot-otot menjadi tegang akibat dari rangsangan hormon adrenalin, 

ruam kulit dan sakit kepala atau migren (Robbins, 2001). 

 

2.2.4 Pencegahan  

Coping stres adalah usaha-usaha dari aspek pikiran dan sikap untuk 

menguasai, mengurangi atau menetralkan stres diantaranya adalah 

jangkar kehidupan yang kukuh dengan iman dalam agama, rumah 

tangga yang diliputi kasih sayang, pekerjaan yang membuat rasa 

berharga, teman-teman yang bisa mengangkat pemikiran dan memberi 

inspirasi, kehidupan yang mempunyai tujuan, yang bisa menangkal 

stres (Folkman dan Lazarus, 1980).  

 

Selain itu,sikap mental yang positif dengan bersikap terbuka dan 

positif pada semua kejadian yang berlaku di sekitar kita. Pola hidup 

yang sehat dengan menjaga kesehatan, makan dengan baik, tidur 

cukup dan latihan olah raga secara teratur. Teknik relaksasi seperti 

napas dalam, meditasi atau pijatan mungkin bisa membantu 

menghilangkan stres (Folkman dan Lazarus, 1980).  
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2.3 Hubungan Stres dengan Akne Vulgaris  
 

 

Antara psikis dan kondisi kulit, saling mempengaruhi. Kondisi psikis dapat 

mempengaruhi kulit, sebaliknya keadaan ganguan kulit dapat juga 

berpengaruh terhadap psikis. Prinsip-prinsip dasar interaksi pikiran dengan 

tubuh perlu diketahui, karena ada hubungan langsung antara susunan saraf 

pusat dengan sistem imun. Innervasi bagian-bagian yang disyarafi serabut-

serabut simpatis nor adrenergic dari organ limfoid primer dan sekunder, 

neuropeptide dan reseptor neurotransmiter pada sel-sel imun juga produksi 

sitokin yang diaktivasi sel-sel imun dapat mempengaruhi fungsi otak 

(Syamsuhadi dan Aliyah, 2002). 

 

Pikiran negatif dapat mengakibatkan perubahan-perubahan patologis dalam 

fisik. Pikiran negatif ini dapat berkembang menjadi kepercayaan yang salah 

yang tidak dapat diubah sehingga emosi menjadi beku dalam keadaan negatif 

dan tubuh memasuki simpatis kronis yang disebut stres. Sebagai hasilnya, 

mekanisme homeostasis normal gagal berlangsung dan timbulah gejala 

seperti akne vulgaris (Syamsuhadi dan Aliyah, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


