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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) merupakan kelainan mukosa yang paling 

sering terjadi dengan gambaran klinis yaitu berupa ulkus  single atau multiple 

(Hernawati, 2013). SAR memiliki karakteristik berupak ulkus kambuhan atau 

rekuren dan biasanya disertai rasa nyeri (Edgar NS, et al, 2017). 

Studi prevalensi SAR yang paling menyeluruh  dilakukan pada 10.000 orang 

dengan usia muda pada 21 negara yang berbeda. Hasil yang didapatkan dari 

keseluruhan data tersebut yaitu 38,7% pria dan 49,7% wanita melaporkan bahwa 

sebelumnya mereka pernah mengalami Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) 

sebanyak 2 kali atau lebih dan 25% menglami minimal satu kali episode dalam 

satu tahun (Baccaglini, et al, 2013).  

Berdasarkan keparahannya SAR dibagi menjadi 3 macam subtipe yaitu SAR 

mayor, SAR minor, dan SAR herpetiformis. Lebih dari 70% kasus yang paling 

sering terjadi adalah SAR minor, yang biasanya terjadi pada pasien dengan rentan 

usia 5 hingga 19 tahun. (Edgar NS, et al, 2017). 

Etiologi dari SAR hingga saat  ini masih belum diketahui secara pasti, faktor-

faktor yang mungkin menjadi penyebab timbulnya SAR antara lain adalah faktor 

genetik, imunologi dan hormonal, infeksi, alergi makanan, defisiensi vitamin dan 

mineral, penyakit gastrointestinal, trauma, dan stres psikologis (Slebioda Z, et al, 

2013). 

Stres psikologis sering dikaitkan sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya 

rekurensi dari stomatitis (Kumar A, et al, 2014). Stres psikologis dapat memicu 
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pelepasan hormon stres yaitu glukokortikoid dan katekolamin yang pada akhirnya 

mempengaruhi respons imun melalui beberapa jalur dan mengeluarkan sitokin-

sitokin proinflamasi yang dapat merusak sel epitel oral (Cui RZ, et al, 2016). 

Bentuk pendidikan yang dilaksanakan mahasiswa kedokteran selama 

pendidikan sarjana antara lain tutorial, kuliah pakar, praktikum, skill, dan tugas 

akhir. Adapun metode pembalajaran yang digunakan yaitu PBL (Problem Based 

Learning) yang dimana mahasiswa kedokteran dituntut untuk dapat lebih aktif 

dalam pelaksaan pembelajaran. Tidak sedikit mahasiswa yang mengeluhkan 

kurangnya istirahat karena mengerjakan tugas-tugas perkuliahan (Christiyanti D, 

dkk, 2010). 

Salah satu faktor penyebab timbulnya stres adalah ketidakmampuan individu 

untuk berinteraksi dengan lingkungan. Tidak menutup kemungkinan timbulnya 

stres pada mahasiswa kedokteran karena banyaknya tekanan dan tuntutan 

perkuliahan yang jauh berbeda dengan pembelajaran saat SMA (Christiyanti D, 

dkk, 2010). Mahasiswa kedokteran mengalami stres yang cukup besar di awal 

tahun pertama dibandingkan tahun berikutnya karena pada tahun berikutnya 

mahasiswa mampu melakukan penyesuaian diri terhadap problema akademik. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa FK UMM, didapatkan 

hasil bahwa mahasiswa kedokteran tahun pertama memiliki tingkat stres lebih 

tinggi dibandingkan tahun ketiga (Ariyani MD, 2011). 

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan pada mahasiswa kedokteran 

dan kedokteran gigi di Amerika, didapatkan hasil prevalensi SAR yang dipicu 

oleh stres pada mahasiswa kedokteran sebesar 55% dan kedokteran gigi sebesar 

66% (Tangkilisan, 2013). 
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Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Hubungan Stres Terhadap Timbulnya Stomatitis Aftosa Rekuren Pada 

Mahasiswa FK UMM”. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Bagaimana hubungan stres yang dialami mahasiswa kedokteran terhadap 

timbulnya SAR 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Umum 

         Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan stres pada 

mahasiswa kedokteran terhadap timbulnya SAR. 

1.3.2 Khusus 

1. Untuk mengetahui tingkat keparahan stres pada mahasiswa FK 

UMM yang mengalami SAR. 

2. Untuk mengetahui jumlah mahasiswa FK UMM yang mengalami 

SAR. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Akademis 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Kedokteran tentang 

pengaruh stres terhadap timbulnya SAR. 

2) Dapat digunakan sebagai data bagi peneliti yang akan melanjutkan 

penelitian ini. 

 

 

 



4 
 

 

1.4.2 Klinis 

           Hasil penelitian dapat menjadi saran bagi petugas kesehatan dalam 

mengatasi SAR  dengan mempertimbangkan faktor psikologis atau stres yang 

dialami pasien. 

1.4.3 Masyarakat 

           Sebagai wawasan bagi masyarakat bahwa stres memiliki pengaruh 

dalam timbulnya SAR, sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih 

mengendalikan stres yang dialami untuk mencegah terjadinya SAR. 

 

 

 


