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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 Antara kulit dan jiwa terdapat hubungan timbal balik baik normal maupun 

patologis. Terlihatnya kulit dan penyakit kulit memberikan dimensi psikososial 

yang dapat menimbulkan interaksi dua arah antara jiwa dan kulit. Faktor psikis 

dapat mempengaruhi kulit, begitupula sebaliknya keadaan kulit dapat juga 

berpengaruh terhadap psikis (Syamsulhadi, 2002). 

 Salah satu penyakit kulit yang banyak dijumpai secara global pada remaja 

dan dewasa muda adalah jerawat atau dalam bahasa medis disebut  akne vulgaris.  

Akne berasal dari bahasa Yunani “akme” yang berarti titik, merupakan suatu 

inflamasi kronik pada kelenjar sebasea yang sering dijumpai pada wajah, dada, 

dan punggung. Angka kejadian akne vulgaris di dunia mencapai 70-87% (Zandi et 

a l, 2010). Karena hampir setiap orang pernah menderita penyakit ini, maka akne 

vulgaris dianggap sebagai penyakit kulit yang timbul secara fisiologis  

(Wasitaatmadja, 2007). 

 Akne vulgaris sering dijumpai pada wanita yang berusia 14 - 17 tahun 

dan pada pria berusia 16 - 19 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan penyakit 

ini terjadi pada dekade ke tiga dan ke empat dari masa kehidupan. Sekitar 90% 

dari seluruh remaja di Indonesia mengalami akne vulgaris dalam derajat yang 

berbeda-beda. Pada umumnya keluhan pasien bersifat estetis, sehingga perlu 

diperhatikan dampak psikososial yang selanjutnya dapat mempengaruhi interaksi 

sosial, prestasi sekolah, juga pekerjaannya (Pindha, 2007). Meskipun akne 

vulgaris tidak menimbulkan fatalitas, tetapi akne cukup merisaukan karena 

berhubungan dengan menurunnya kepercayaan diri akibat berkurangnya 

keindahan pada wajah penderita, sehingga dapat berdampak pada terganggunya 

hubungan psikososialnya (Brown dan Burn, 2005). 
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 Akne vulgaris disebabkan oleh multifaktor , dia ntaranya peningkatan 

sebum, infeksi bakteri terutama Propionibacterium acne, reaksi imunologis, 

genetik, hormonal (faktor internal) maupun faktor eksternal seperti stres psikis, 

iklim, rokok, diet, dan pemakaian kosmetik. (Akawi et al, 2006). Pada sebuah 

penelitian di departemen dematologi klinik fakultas kedokteran di Carolina Utara , 

Amerika pada tahun 2007 dengan sampel siswa sekolah menengah yang berusia 

14-15 tahun di Singapura , disebutkan pada keadaan stress tinggi terjadi serangan 

akne vulgaris yang cukup signifikan yaitu 95% pada siswa laki-laki dan 92% pada 

siswa wanita ( Yosipovitch et al, 2007). 

Stres merupakan bagian tidak terhindarkan dari kehidupan. Stres adalah 

suatu reaksi atau respon tubuh non spesifik terhadap stresor psikososial. Stres  

dapat merupakan faktor pencetus, penyebab atau akibat dari suatu penyakit, 

sehingga taraf kesehatan fisik dan kesehatan jiwa dari orang yang bersangkutan 

menurun karenanya (Hawari, 2008). Gejala maupun akibat stres bisa bervariasi 

antar individu. Hal ini dipe ngaruhi oleh subjektif, perilaku, kognitif, fisiologis, 

dan keorganisasian. Karena setiap orang mempunyai keunikan persepsi, 

kepribadian, pengalaman hidup, perbedaan sikap, keyakinan, dan tingkat cita -cita 

Stres tidak harus mempunyai konsekuensi kondisi yang patologis. Banyak 

individu yang merespon sumber stres secara psikologis dan fisiologis sebagai 

suatu pengalaman yang menyenangkan dan tidak mengganggu batas 

keseimbangan.  (Sofyandi dan Garniwa, 2007) . 

Perjalanan hidup manusia senantiasa berubah-ubah antara suka maupun 

duka, adakalanya bagi seseorang suatu hal dianggap sebagai stresor, tetapi pada 

saat yang sama bagi orang lain dianggap wajar. Kemampuan seseorang dalam 

bertahan menghadapi stres sangat bervariasi, karena hal ini dipengaruhi oleh 

persepsi orang tersebut terhadap stres dan kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan atau beradaptasi dengan ancaman-ancaman yang menyerang 

dirinya sehingga tidak mengganggu kehidupan psikisnya maupun fisiknya , yang 

menurut Chorsandon Butcher, keadaan tersebut disebut sebagai toleransi atau 

daya tahan terhadap stres. 
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Menurut Maramis (2008) daya tahan stres atau nilai ambang  pada setiap 

orang berbeda-beda, hal ini tergantung somato psiko-sosial individu tersebut, 

setiap orang berlainan dalam menyesuaikan diri terhadap stres, karena penilaian 

terhadap stres itupun berbeda -beda pada setiap individunya, hal ini antara lain 

bergantung pada umur, seks,  kepribadian,  kecerdasan, emosi, dan status sosial. 

Stres yang sama akan memberikan reaksi yang berbeda pada orang yang 

berlainan. Bila suatu organisme mengalami stres maka akan ada usaha untuk 

mengatasinya 

Pengurus Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam 

(OPPPMIA) adalah santri yang dipilih oleh dewan pengasuh untuk menjadi 

pengurus organisasi pelajar tertinggi di Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) 

Assalaam guna membantu menegakkan kedisiplinan di PPMI Assalaam. Karena 

mendapat tanggung jawab yang lebih dari santri-santri pada umumnya , apalagi 

pola pendidikan pesantren yang menuntut para santri untuk mandiri dalam 

menyelesaikan setiap problematika yang dihadapi, maka santri yang terpilih 

menjadi pengurus OPPPMIA adalah santri yang memiliki stresor lebih tinggi 

dibanding santri-santri pada umumnya. 

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik melakukan pene litian untuk 

mengetahui hubungan toleransi terhadap stres dengan akne vulgaris pada 

pengurus Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Putri. 

 

B. Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : apakah terdapat hubungan antara 

toleransi terhadap stres dengan akne vulgaris pada pengurus Organisasi Pelajar 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Putri? 

 

 

 

 



4 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adala h untuk mengetahui hubungan toleransi 

terhadap stres dengan akne vulgaris pada pengurus Organisasi Pelajar Pondok 

Pesantren Modern Islam Assalaam Putri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis 

Dapat menyajikan data primer mengenai hubungan tingkat toleransi terhadap 

stres dengan timbulnya akne vulgaris khususnya pada remaja yang dalam 

penelitian ini diwakili oleh pengurus Organisasi Pelajar Pondok Pesantren 

Modern Islam Assalaam Putri sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.   

 

b.  Manfaat praktis 

Dapat menyajikan data primer mengenai tingkat toleransi terhadap stres pada 

pengurus Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Putri 

guna sebagai pertimbangan pengasuh pondok dalam menerapkan kebijakan 

dan melakukan pembimbingan.  


