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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Stomatitis Aftosa Rekuren 

1.1.1 Definisi 

           SAR adalah  suatu penyakit ulseratif yang paling umum terjadi di 

mukosa mulut. Gambaran lesinya yaitu bentukan ulkus dangkal, berbentuk 

bulat, nyeri, bagian tengah ditutupi pseudomembran warna kuning keabu-

abuan,dan memiliki batas kemerahan yang jelas. Biasanya terletak dibagian 

mukosa bukal, labial dan jarang terjadi pada mukosa yang berkeratin 

(Akintoye SO and Martin SG, 2014). 

        Stomatitis memiliki arti dalam bahasa yaitu peradangan jaringan lunak di 

mulut, aphtosa berarti terbakar, dan rekuren yang artinya ulkus pada rongga 

mulut tersebut timbul berulang atau secara tiba-tiba tanpa penyebab yang 

pasti. Masyarakat mengenal Stomatitis Aftosa Rekuren dengan sebutan yaitu 

sariawan (Junhar, dkk, 2015). 

1.1.2 Etiologi 

        Etiopatogenesis dari SAR masih belum diketahui sepenuhnya. Akan 

tetapi terdapat beberapa faktor yang berperan dalam timbulnya SAR yaitu 

faktor genetik, infeksi virus atau bakteri, alergi makanan, defisiensi nutrisi, 

penyakit sitemik, stres, hormonal, dan trauma lokal (Slebioda Z, et al, 2014).                 

        Interaksi yang kompleks antara faktor etiologi dapat memicu timbulnya 

ulkus pada SAR. Faktor etiologi dapat diklasifikasikan menjadi faktor 

predisposisi dan faktor pencetus. Faktor predisposisi SAR antara lain yaitu 
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faktor genetik atau hubungan terhadap HLA, hormonal, disregulasi sistem 

imun, defisiensi nutrisi, dan penyakit sistemik. Sedangkan faktor pencetus 

timbulnya SAR adalah trauma, infeksi, alergi makanan dan stres (Kumar A, 

et al, 2014). 

A. Faktor Predisposisi SAR 

1. Genetik 

       Faktor genetik memiliki peran dalam perjalanan penyakit SAR. 

Pasien dengan riwayat keluarga positif SAR akan mengalami tingkat 

keparahan yang lebih berat dan kekambuhan yang lebih sering dari pada 

pasien yang tidak memiliki riwayat keluarga SAR (Slebioda Z, et al, 

2014). Genetik perlu dipertimbangkan sebagai faktor predisposisi 

terjadinya  SAR. Sekitar 40% pasien yang memiliki riwayat keluarga 

SAR akan muncul ulkus lebih awal dan keparahan yang lebih berat 

dibanding pasien yang tidak memiliki riwayat keluarga SAR (Preety L, et 

al, 2011). 

     Gen HLA (Human Leukocyte Antigen) menyandi glikoprotein yang 

berperan pada pembentukan sistem imun manusia. Fungsi utama molekul 

HLA adalah mengenali protein asing dari kuman patogen (disebut 

dengan peptide) yang masuk ke dalam tubuh. Reaksi imunitas timbul 

apabila terjadi reaksi diantara kedua molekul tersebut. Ketika interaksi 

tersebut terjadi, komplek protein akan dibawa ke  permukaan sel untuk 

dapat dikenali oleh sel T sehingga mengakibatkan timbulnya respon imun 

(Yuliwulandari R, dkk, 2010). 
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         Oleh karena itu, frekuensi dari tipe-tipe molekul HLA tertentu 

dapat mempengaruhi keparahan sistem imun pada individu. Pada pasien 

dengan SAR yang dibandingkan dengan kelompok sehat, insidensi HLA 

yang lebih tinggi yaitu HLA-A33, HLA-B35 dan HLA-B81, HLAB12, 

HLA-DR7 dan HLA DR5 (Slebioda Z, et al, 2014). 

        Selain itu, HLA dengan subtipe HLA B-515, HLA-B52, HLA-

B446, HLA-DRW10 and DQW17 antigen diperkirakan memiliki 

keterkaitan terhadap timbulnya SAR (Kumar A, et al, 2014). 

2. Imunologi
 

Bebrapa studi menyatakan dan membuktikan bahwa pada SAR 

terjadi immune dysregulation. Yaitu adanya stimulus lokal dan sistemik 

yang menyebabkan sel-sel epitel menjadi target aksi sitotoksik limfosit 

dan monosit sehingga sel tersebut dihancurkan (Ernawati DS, 2016). 

Aksi sitotoksik limfosit dan monosit pada sel epitel oral tersebut 

menyebabkan timbulnya ulkus pada mukosa mulut. Selain itu 

berdasarkan histopatologi pada ulkus SAR didapatkan infiltrasi berbagai 

macam sel-sel inflamasi. Pada fase pre-ulseratif dan penyembuhan 

didapatkan sel T-helper yang dominan, sedangkan pada fase ulseratif 

didapatkan sel T-supressor yang dominan (Kumar A, et al, 2014). 

Terjadinya lesi ulserasi pada RAS diduga juga melibakan respon 

imun seluler (cellular mediated immune response) dengan diproduksinya 

sel T dan TNF-α serta leukosit lain seperti makrofag dan sel mast. TNF-α 

merupakan mediator proinflamasi utama, menginduksi inisiasi proses 

inflamasi dengan memberikan efek adhesi pada endotel dan efek 
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kemotaksis pada neutrofil. TNF-α juga menstimulasi MHC-1 (Major 

Histocompability Complex class 1). Peningkatan ekspresi MHC-I dan II 

telah terdeteksi dalam epitel sel-sel epitel basal akan tampak pada tahap 

preulseratif dan ulseratif, karena itu hampir tidak ditemukan antigen 

MHC pada masa penyembuhan. Mereka mungkin memainkan peranan 

dalam kerusakan jaringan secara lokal dengan menargetkan sel-sel ini 

untuk dirusak oleh sel CD8 pada proses ulseratif. Sitokin lain yang 

berperan adalah interleukin yaitu IL-2, IL-10, dan NK sel yang diaktivasi 

oleh IL-2 (Cui RZ, et al, 2016). 

Sitokin-sitokin seperti IL-2, IL-10, dan penurunan aktivasi dari sel 

NK diyakini memiliki pengaruh terhadap timbulnya SAR. Pada 

imunopatogenesis SAR, akan tetapi yang memiliki faktor paling 

berpengaruh terhadap timbulnya SAR dalah respon imun seluler yaitu 

TNF-α (Vivuk V dan Nair BJ, 2016). 

Sistem imun juga memiliki peran terhadap timbulnya SAR. Kondisi 

sistem imun yang abnormal atau menurun dapat mempermudah 

perlekatan mikroorganisme ke mukosa sehingga mikroorganisme mudah 

invasi ke mukosa dan mikroorganisme juga sulit di fagosit. Sehingga 

menyebabkan lebih rentannya untuk terjadi infeksi oleh bakteri 

(Hernawati S, 2013). 

3. Defisiensi nutrisi 

        Pasien yang mengalami defisiensi nutrisi memiliki hubungan 

terhadap timbulnya SAR. Sebagian penderita SAR diperkirakan 

mengalami defisiensi vitamin B12 (Volkov et al, 2009). 
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Selain itu defisiensi hematinik (zat besi, asam folat, vitamin B6 dan B12 

juga memiliki keterkaitan terhadap timbulnya SAR. Pada penelitian 

didapatkan 20% pasien SAR mengalami defisiensi hematinik (Kumar A, 

et al, 2014). 

        Zat besi, asam folat, dan vitamin B12 sangat penting untuk proses 

eritropoisis. Sel darah merah dalam sirkulasi darah tubuh, mengangkut 

oksigen ke jaringan bersama haemoglobin yang didapat dari zat besi 

berada di dalamnya. Anemia menyebabkan aktivitas enzim-enzim pada 

mitokondria dalam sel menurun karena terganggunya transpor oksigen 

dan nutrisi, sehingga menghambat diferensiasi dan pertumbuhan sel 

epitel. Akibatnya proses diferensiasi terminal sel-sel epitel menuju 

stratum korneum terhambat dan selanjutnya mukosa mulut akan menjadi 

lebih tipis oleh karena hilangnya keratinisasi normal, atropi, dan lebih 

mudah mengalami ulserasi. Anemia juga menyebabkan terjadinya 

kerusakan imunitas seluler, berkurangnya aktivitas bakterisidal dari 

leukosit polymorphonuclear, respon antibodi tidak adekuat dan 

abnormalitas pada jaringan epitel. Kondisi inisering terjadi pada 

seseorang yang menderita defisiensi vitamin B12, folat, dan zat besi 

(Laillyza M dan Tutti H, 2010). 

4. Hormonal 

      Pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kadar 

estradiol penderita SAR, dengan pola menstruasi teratur cenderung 

normal, sedangkan kadar progesteron kurang dari normal. Pengaruh ini 

mungkin disebabkan oleh fluktuasi kadar estrogen dan progesteron yang 
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reseptornya dapat dijumpai dalam rongga mulut, khususnya pada 

gingiva. Pada penderita SAR, dianggap berkurangnya kadar progesteron 

hingga 80%, menyebabkan faktor self limiting berkurang, 

polymorphonuclear leukocytes menurun, demikian juga permeabilitas 

vaskuler yang mengalami vasodilatasi oleh karena pengaruh estrogen, 

dan menjadi lebih permeabel oleh pengaruh progesteron. (Sumintarti dan 

Erni M, 2012). 

     Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pasien SAR wanita 

menunjukkan adanya hubungan antara onset ulkus oral yang mereka 

alami terhadap siklus menstruasi, kehamilan, dan dysmenorrhea. Selain 

itu timbulnya SAR juga dipengaruhi oleh hormon seks (Tarakji B, et al, 

2014). 

5. Penyakit sistemik 

      Beberapa penyakit sistemik biasanya memiliki manifestasi klinik yg 

mirip dengan SAR, penyakit sistemik yg nerhubungan dengan SAR 

biasanya adalah penyakit yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi atau 

autoimun seperti anemia, PFAPA, infeksi HIV, sindrom behcet, sweet 

syndrome, dan magic syndrome (Tarakji B, et al, 2015). Selain itu 

penyakit sistemik lain yang memiliki hubungan dengan SAR adalah SLE 

, crohn’s disease, dan celiac disease (Kumar A, et al, 2014). 

Hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan menyatakan 

bahwa SAR lebih sering muncul pada pasien yang memiliki gangguan 

pada gastro intestinal. Kebanyakan gangguan tersebut didapati dari 

penyakit sistemik seperti chronic inflammatory bowel diseases (Crohn’s 
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disease, ulcerative colitis) dan celiac disease. Hal tersebut dihubungkan 

dengan defisiensi nutrisi atau reaksi autoimun yang dialami oleh pasien 

dengan penyakit sistemik (Slebioda Z, et al,  2014). 

B. Faktor pencetus SAR 

1. Alergi makanan 

      Alergi terhadap beberapa makanan seperti kacang,  coklat,  kentang  

goreng,  keju,  susu,terigu, gandum,  kopi, sereal, almond, stroberi dan  

beberapa  makanan  dari tomat dihubungkan dengan  munculnya  SAR  

pada beberapa  pasien (Yogasedana IMA, dkk, 2015). 

Beberapa makanan seperti coklat, kopi, kacang, sereal, almond, 

strawberi, keju, tomat, dan tepung yang mengandung gluten dapat 

memberikan dampak pada individu tertentu. Selain itu berdasarkan 

penelitian didapatkan hubungan antara kenaikan serum IgA, IgE, dan IgG 

anti susu sapi pada individu terhadap timbulnya manifestasi klinis SAR 

(Tarakji B, et al, 2014). 

       Makanan yang berbahan dasar tepung diperkirakan juga dapat 

menyebabkan timbulnya SAR. Dikarenakan sebagian besar tepung yang 

digunakan dalam kue ataupun makanan mengandung gluten yang pada 

beberapa orang akan mengalami hipersesnitivitas apabila 

mengkonsumsinya (Kumar A, et al, 2014).
 

2. Stres psikologis 

      Secara umum, stres psikologis dapat memicu pelepasan hormon stres 

misalnya glukokortikoid dan katekolamin yang pada akhirnya 

mempengaruhi respons imun melalui beberapa jalur. 
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Jalur pertama, melalui sumbu hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA), 

dengan sintesis corticotropin releasing hormone (CRH) oleh hipotalamus 

yang akan merangsang pelepasan adeno cortico tropine hormone 

(ACTH) oleh hipofisis anterior (pituitary), dan stimulasi pelepasan 

kortikosteroid oleh korteks adrenal. Kortikosteroid merupakan hormon 

yang memiliki efek antiinflamasi dan imunosupresi (Hernawati S, 2013). 

Kortisol menghambat leukosit dari sirkulasi ke ekstraseluler, mengurangi 

akumulasi monosit dan granulosit di tempat radang, serta menekan 

produksi beberapa sitokin dan mediator radang. Pengaruh kortisol 

terhadap sel imun dimungkinkan karena pada permukaan makrofag, sel 

natural killer, dan sel Th terdapat reseptor glukokortikoid (Wardhana M, 

2011). 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 1970 dan 1980 menyatakan 

bahwa glukokortikoid menghambat proliferasi limfosit dan sitotoksik 

sehingga menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi dan  meningkatkan 

ekspresi sitokin antiinflamasi. Akan tetapi, penelitian yang terbaru telah 

membuktikan bahwak glukokortikoid juga memiliki pengaruh terhadap 

sitokin proinflamasi. Pada penelitian tersebut didapatkan pada tikus 

dengan kadar kortisol yang tinggi memiliki akumulasi PGE2 yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan sitokin antiinflamasi (Liu YZ, et al, 2017). 

Jalur kedua, melalui sumbu simpatiko adrenal medularis (SAM), jalur 

ini dimulai dari rangsangan yang diterima di locus ceruleus adrenergic 

system dalam SSP dan di bagian medula kelenjar adrenal. Sistem terdiri 

atas sistem saraf parasimpatis dan simpatis. Serat praganglion simpatis 
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dan parasimpatis melepaskan neurotransmiter yang sama yaitu asetilkolin 

(Ach), sedangkan ujung saraf pascaganglion simpatis melepaskan 

noradrenalin atau norepinefrin (NE). Serabut praganglion mempersarafi 

sel-sel kromafin medula adrenal yang dapat menghasilkan hormon 

katekolamin terutama epinefrin dan norepinefrin. Dikenal 2 jenis reseptor 

adrenergik yaitu reseptor α-1, 2 dan reseptor β-1 dan 2. Beberapa organ 

limfoid yaitu monosit dan limfosit, memiliki reseptor adrenergik di 

permukaan, sehingga rangsangan terhadap reseptor tersebut oleh 

norepinefrin dapat mempengaruhi peran sel imun. Norepinefrin juga 

dapat meningkatkan produksi IL-6. Sitokin ini berperan sebagai protein 

fase akut, serta sangat berperan dalam pertumbuhan sel plasma untuk 

membentuk antibodi dan meningkatkan proliferasi sel Th2. Reseptor 

beta-adrenergik di permukaan sel Th akan berdiferensiasi menjadi sel 

Th2 dengan memproduksi sitokin IL-4, IL-5, dan IL-10, yang sangat 

berperan dalam reaksi hipersensitivitas tipe I (Wardhana M, 2011). 

      Selain itu stimulus stres dapat mempengaruhi SNS untuk 

memproduksi NE dan NPY. Norephinephrin meningkatkan fosforilasi 

MAPKs untuk memproduksi faktor-faktor inflamasi. Sedangkan 

neuropetida Y (NPY) dapat memproduksi TGF-β dan TNFα melalui 

reseptor Y (Liu YZ, et al, 2017). Pada imunopatogenesis SAR, yang 

memiliki faktor paling berpengaruh terhadap timbulnya SAR dalah 

respon imun seluler yaitu TNF-α (Vivuk V dan Nair BJ, 2016). 

Jalur ketiga, melalui sumbu CRH-sel mast. Banyak faktor yang dapat 

mengakibatkan degranulasi sel mast, salah satu di antaranya adalah 
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faktor stresor psikologis. Hal ini dapat dimengerti karena di permukaan 

sel mast dijumpai (CRHR-1) reseptor corticotropin releasing hormone 

(Wardhana M, 2011). 

     Kadar kortisol meningkat seiring dengan meningkatnya stres yang 

diukur dengan STAI (State Trait Anxiety Inventory). Faktor psikologis 

seperti emosi dan stres merupakan faktor pencetus terjadinya SAR, 

contohnya stres saat ujian di sekolah atau perkuliahan (Rao AK et al, 

2015). 

Stres psikologis dapat menganggu homeostasis pada organ-organ 

dalam tubuh, yang mana hal tesebut berhubungan timbulnya SAR. Selain 

itu disfungsi dari saraf otonom juga memiliki peran pada timbulnya SAR. 

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa terdapat peningkatan level dari 

biomarker inflamasi pada orang yang mengalami depresi atau stres 

psikologis (Sato T, et al, 2015). 

3. Trauma 

Umumnya ulser terjadi karena tergigit saat bicaraatau saat 

mengunyah, kebiasaan buruk (bruksism), akibat perawatan gigi, makanan 

atau minuman yang terlalu panas, suntikan anastesi lokal yang dapat 

memicu terjadinya inflamasi (Preeti L, et al, 2011). 

Trauma lokal pada oral dapat memicu timbulnya edem dan inflamasi 

seluler yang beruhubungan dan meningkatnya viskositas dari matriks 

submukosa oral (Chaven M, et al, 2012). 
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4. Infeksi 

Infeksi merupakan salah satu fajtor pencetus timbulnya rekurensi dari 

stomatitis. Mikroorganisme yang paling sering menyebabkan destruksi 

mukosa oral dan timbulnya ulkus SAR antara lain adalah Helicobacter 

pylori, Stresptococus mitis, dan Ebstein-Bar virus (Cui RZ, et al, 2016). 

Beberapa penelitian didapatkan bahwa terdapat kemungkinan adany 

hubungan timbulnya SAR dengan Streptococci spesias, yang paling 

sering adalah Stresptococci anguis (Chaven M, et al, 2012). 

1.1.3 Klasifikasi 

          Stomatitis Aftosa Rekuren diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu SAR 

minor, mayor, dan hipertiformis.Lebih dari 85 % SAR yang menunjukan 

lesi minor  (Akintoye SO and Martin SG, 2014). 

1. Herpetiformis 

Stomatitis aftosa rekuren tipe herpetiformis paling sedikit dijumpai 

pada populasi yaitu dengan prevalensi 5-10%. Jumlah ulsernya terdiri 

dari 5 sampai 100 ulser dengan diameter antara 2-3 mm berbentuk 

kecil, tidak beraturan, bulat dan menimbulkan nyeri yang sangat sakit 

(Preety L, et al, 2011). 

 

 

 

 

 

                          Gambar 2.1. SAR tipe herpetiformis 
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2. Mayor 

SAR mayor memiliki distribusi yang lebih luas dibandingkan dengan 

SAR minor yang umumnya meluas ke gingiva dan mukosa 

faring.Ukurannya lebih besar yaitu lebih dari 10mm, dan durasi 

penyembuhan yang lebih lama.SAR minor umumnya akan 

menghilang dalam 14 hari,sedangkan SAR mayor dapat menetap 

lebih lama bahkan hingga 6 minggu (Edgar NR, et al, 2017). 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 2.2 SAR tipe mayor 

3. Minor 

SAR  minor adalah bentuk yang paling umum dan biasanya terjadi 

pada pasien yang berusia 5  tahun samapi dengan 19 tahun.Lesi 

ditandai dengan beberapa ulkus yang berbentuk bulat,letaknya 

superficial, ukurang yang kurang dari 10mm ,dan disertai dengan 

psedumoembran yang berwarna abu-abu dengan batas kemerahan 

yang jelas (Edgar NR, et al, 2017). 
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                                   Gambar 1. SAR tiper minor. 

1.1.4 Diagnosis 

          Peneggakan diagnosis SAR yang utama  adalah berdasarkan anamnesis 

dengan menanyakan riwayat pasien dan manifestasi klinis. Pemeriksaan 

tambahan seperti tes serologi dan histopatologi juga dapat membantu dalam 

mengakkan diagnosis SAR (V viveck, et al, 2011).   Diagnosis SAR idiopatik 

dan SAR sekunder ditegakkan apabila memenuhi 4 kriteria mayor dan 

minimal 1 kriteria minor (Preety L, et al, 2011). 

Tabel 2.1 Manifestasi Klinis SAR 

Karakteristik Tipe SAR 

Minor Mayor Herpetiformis 

Jumlah ulkus 1-5 1-3 5-20 (bisa lebih dari 100) 

Ukuran ulkus <10 mm >10 mm 1-2 mm 

Durasi 7-14 hari 2 minggu – 3 

bulan 

7-14 hari 

Sembuh dengan 

bekas jaringan 

parut 

- Ya - 

Tempat Mukosa oral yg Mukosa oral Non keratin mukosa 
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1.1.5 Tatalaksana 

Tidak ada penatalaksanaan spesifik terhadap SAR. Perawatannya hanya 

berupa perawatan simtomatik (Preety et al, 2011). Tatalaksana yang 

perlu dilakukan pada pasien SAR adalah sebagai berikut (Guallar IB, et 

al, 2014) : 

a. Mengatasi atau mengobati penyebab yang mendasari timbulnya 

SAR. 

b. Mengidentifikasi dan memonitor faktor predisposisi dari 

timbulnya SAR. 

c. Obat topikal seperti kombinasi antiseptik seperti chlorhexidine 

dan triclosan diperlukan apabila timbul outbreak dan gejala 

yang berkelanjutan. 

d. Obat sistemik diindikasikan apabila outbreak konstan dan 

agresif. 

2.2 Stres 

2.2.1 Definisi 

          Terdapat beberapa pandangan mengenai pengertian dari stres, 

diantarnya yaitu adalah stres merupakan stimulus, stres merupakan respon, 

stres merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan, dan stress 

sebagai hubungan antara individu dengan stressor (Musradinur, 2016). 

a. Stres sebagai stimulus 

predileksi tidak berkeratin 

(mukosa bukal, 

mukosa labial, atau 

lidah) 

berkeratin dan 

tidak berkeratin 
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Menurut pemahaman ini, stres merupakan stimulus yang ada dalam 

lingkungan. Sehingga seseorang dikatakan stres apabila berhubungan 

dengan lingkungan terserbut. 

b. Stres sebagai respon 

Stres terjadi karena adanya respon atau reaksi individu terhadap 

adanya stresor yang dihadapinya. Respon individu terhadap stressor 

memiliki dua komponen, yaitu komponen psikologis dan fisiologis. 

Komponen psikologis misalnya terkejut, cemas, malu, panik, 

nerveus. Komponen fisiologis, misalnya denyut nadi menjadi lebih 

cepat, perut mual, mulut kering, banyak keluar keringat, dan yang 

lainnya. 

c. Stres Sebagai Interaksi antara Individu dengan Lingkungan 

Dalam konteks stres sebagai interaksi antara individu dengan 

lingkungan, stres tidak dipandang sebagai stimulus maupun sebagai 

respon saja, tetapi juga suatu proses di mana individu juga merupakan 

pengantara (agent) yang aktif, yang dapat mempengaruhi stressor 

melalui strategi perilaku kognitif dan emosional 

d. Stres Sebagai Hubungan antara Individu dengan Stressor 

Stres tidak hanya terjadi karena faktor-faktor dali lingkungan saja. 

Tetapi stres juga dapat timbul karena masalah yang ada dalam 

individu tersebut. Stres dipandang sebagai hubungan antara individu 

terhadap stresor, baik stresor yang ada dari dalam ataupun luar atau 

lingkungan. 
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2.2.2 Sumber Stres 

     Stres dapat terjadi karena beberapa penyebab yaitu konflik, frustasi, 

tekanan, dan krisis. 

A. Konflik 

Konflik terjadi apabila kita tidak dapat atau sulit untuk memilih antara 

dua atau lebih macam tujuan atau kebutuhan. Memilih hanya salah satu 

dari banyak pilihan sehingga hanya satu pilihan saja yang tercapai dan 

yang lainnya tidak (Maramis AM dan Willy FM, 2009). 

B. Frustasi 

Timbul bila ada aral melintang (stresor) antara kita dan tujuan kita. 

Misalnya saat kita ingin pergi kesuatu tempat tetapi ada penghalang yaitu 

kendaraan yang kitaa gunakan mogok ditengah jealan (Maramis AM dan 

Willy FM, 2009). 

C. Tekanan 

Tekanan juga dapat menyebabkan timbulnya permasalahan dalam 

penyesuaian diri. Tekanan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

walaupun hanya tekanan yang ringan namun terjadi dalam jangka waktu 

yang lama justru dapat menimbulkan stres yang hebat. Tekanan dapat 

berasal dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu 

(Maramis AM dan Willy FM, 2009). 

D. Krisis 

Keadaan karena stresor mendadak dan besar yang menimbulkan stres 

pada seorang individu atau suatu kelompok. Misalnya adalah kematian, 

kecelakann, penyakit yang memerlukan operasi, atau masuk sekolah untuk 
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pertama kalinya. Tempat juga dapat mengandung banyak krisis , seperti 

saat di UGD rumah sakit, kamar bersalin, kamar operasi , taman kanak-

kanak, dan di fakultas pada tingkat pertama perkuliahan (Maramis AM dan 

Willy FM, 2009). 

2.2.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi Stres 

           Stres disebabkan oleh banyak faktor yang disebut dengan stressor. 

Stressor merupakan stimulus yang mengawali atau mencetuskan perubahan. 

Stressor menunjukkan suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kebutuhan 

tersebut bisa saja kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial, lingkungan, 

perkembangan, spiritual, atau kebutuhan kultural. Stressor secara umum 

dapat diklasifikasikan sebagai stressor internal dan stressor eksternal. Stressor 

internal berasal dari dalam diri seseorang misalnya kondisi fisik, atau suatu 

keadaan emosi. Stressor eksternal berasal dari luar diri seseorang misalnya 

perubahan lingkungan sekitar, keluarga dan sosial budaya (Potter dan Perry, 

2005). 

          Menurut Santrock (2003), penyebab timbulnya stres (stresor) dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu : 

1. Beban yang terlalu berat, konflik, frustasi 

Beban yang terlalu berat dapat menyebabkan perasaan tidak 

berdaya. Individu yang mengalami stres akibat suatu pikiran yang berat 

akan merasa tidak memiliki harapan. Semakin lama dapat menyebabkan 

lelahnya fisik ataupun mental. 

2. Faktor kepribadian 
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Setiap individu memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda antara 

satu dengan yang lainnya. Kepribadian juga merupakan salah satu 

faktor yang berperan terhadap timbulnya stres. Tipe kepribadian yang 

cenderung untuk mengalami stres yaitu kepribadian yang memiliki 

perasaan kompetitif yang sangat berlebihan, kemauan yang keras, tidak 

sabar, mudah marah dan sifat yang bemusuhan. 

3. Faktor kognitif 

Sesuatu yang menimbulkan stres tergantung bagaimana individu 

menilai dan menginterpretasikan suatu kejadian secara kognitif. 

2.2.4 Dampak Stres 

a. Aspek Biologis 

    Aspek biologis dari stres berupa gejala fisik. Gejala fisik dari stres yang 

dialami individu yaitu sakit kepala, gangguan tidur, gangguan pencernaan, 

gangguan makan, gangguan kulit dan produksi keringat yang berlebihan 

(Gunawati R, dkk, 2006). 

b. Aspek Psikologis 

    Aspek psikologis stres berupa gejala psikis. Gejala psikis dari stres antara 

lain: 

1). Gejala kognisi 

Kondisi stres dapat menganggu proses pikir individu. Individu yang 

mengalami stres cenderung mengalami gangguan daya ingat, perhatian dan 

konsentrasi (Gunawati R, dkk, 2006). 

2). Gejala emosi 
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Kondisi stres dapat menganggu kestabilan emosi individu. Individu yang 

mengalami stres akan menunjukkan gejala mudah marah, kecemasan yang 

berlebihan terhadap segala sesuatu, merasa sedih dan depresi (Gunawati R, 

dkk, 2006). 

3). Gejala tingkah laku 

Kondisi stres dapat mempengaruhi tingkah laku sehari-hari yang cenderung 

negatif sehingga menimbulkan masalah dalam hubungan interpersonal 

(Gunawati R, dkk, 2006). 

2.2.5 Bentuk-bentuk Stres 

a. Distres (stres negatif) 

Distres adalah suatu keadaan dimana individu tidak mampu 

menyesuaikan diri atau mengatasi keadaan emosinya terhadap stresor 

yang dihadapi. Distres juga memiliki pengertian stres yang merusak 

atau merugikan. Ciri-ciri individu telah mengalami distres yaitu 

mudah marah, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, sulit 

mengambil keputusan, pelupa, pemurung, tidak bersemangan dan 

mudah bingung (Christyanti D, dkk, 2010). 

b.  Eustres (stres positif) 

Eustres adalah keadaan dimana individu dapat mengatasi stresor yang 

dihadapinya sehingga menimbulkan semangat, bermanfaat, dan 

konstruktif (Christyanti D, dkk, 2010). 

2.2.6 Stres pada Mahasiswa Kedokteran 

          Mahasiswa kedokteran dianggap sebagai populasi yang sangat rentan 

terkena stres dan mempunyai level psychological distress yang tinggi, karena 
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mempunyai beban akademis yang besar dan waktu pendidikan yang lama 

(Azad et al, 2015).  

         Mahasiswa yang mengambil program studi kedokteran akan belajar 

metoda pembelajaran KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) seperti CBL 

(Consep Based Learning) yaitu proses pembelajaran sampai memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang dipelajari. Selain itu 

juga metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning) yaitu proses 

pembelajaran yang menuntuk pendidikan yang penuh kompetensi. Sehingga 

mahasiswa dituntut untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan sistem 

pembelajaran di Kedokteran yang berbeda sewaktu mereka di SMA 

(Christiyanti D, dkk, 2010). 

Mahasiswa Kedokteran juga mengikuti kuliah pakar, tutorial, skill lab, 

praktikum laboratorium dasar, konsultasi pakar, evaluasi, dan penelitian 

akhir. Kondisi tersebut tentu menuntut mahasiswa untuk dapat menyelesaikan 

tugas dengan mandiri sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. 

Mahasiswa Kedokteran juga dituntut untuk mampu membagi waktu antara 

belajar dengan keluarga atau teman, serta memprioritaskan tugas mana yang 

harus diselesaikan terlebih dahulu atau mata kuliah mana yang harus 

dipelajari terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu 

mahasiswa juga harus mampu menyesuaikan dirinya dengan padatnya jadwal 

perkuliahan, mampu bekerjasama dengan teman, dan mampu 

memprioritaskan pekerjaan atau kegiatan mana yang harus diselesaikan 

terlebih dahulu (Christyanti D, dkk, 2010). 
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Mahasiswa Kedokteran cenderung sering mengalami stres pada tahun 

pertama perkuliahan karena sulitnya menyesuaikan diri dengan jadwal yang 

padat dan metode pembelajaran yang berbeda dengan SMA. 

2.3 Stres terhadap timbulnya SAR 

Stres merupakan faktor perusak regulasi homeostasis. Reaksi setiap individu 

terhadap stres berbeda, ada yang merasakan berat, ada yang ringan bergantung 

tipe kepribadian individu dalam menghadapi stresor. Stres dapat mengaktifkan 

SSP, respons stres mengakibatkan hipotalamus mengeluarkan CRH, CRH 

menstimulasi kelenjat pituitari melepas ACTH. ACTH menstimulasi korteks 

adrenal memproduksi kortisol. Glukokortikoid termasuk kortisol akan menekan 

fungsi imun,  proteksi terhadap mikroorganisme menurun, daya tahan jaringan 

menurun sehingga mudah terkena infeksi. Selain itu, stres dapat juga 

menimbulkan respons yang akan ditransmisikan ke sistem saraf otonom, lalu ke 

medula adrenal, kemudian disekresikan katekolamin berupa epinefrin dan 

norepinefrin. Katekolamin menginduksi pelepasan prostaglandin dan protease 

yang dapat menyebabkan terjadinya destruksi jaringan. Respon imun yang 

menurun akibat stres dapat mempermudah perlekatan mikroorganisme ke mukosa 

sehingga mikroorganisme mudah invasi ke mukosa ,mikroorganisme juga sulit di 

fagosit menyebabkan terjadinya infeksi (Hernawati S, 2013). 

Glukokortikoid memberikan efek antiinflamasi atau menekan sistem imun 

yang ada ditubuh, akan tetapi pada penelitian yang terbaru telah membuktikan 

bahwak glukokortikoid juga memiliki pengaruh terhadap sitokin proinflamasi. 

Pada penelitian tersebut didapatkan pada tikus dengan kadar kortisol yang tinggi 

memiliki akumulasi PGE2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan sitokin 
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antiinflamasi. Selain itu glukokortiikoid juga memiliki efek proinflamasi dengan 

menghasilkan sitokin-sitokin proinflamasi seperti seperti IL-1β, IL-18, IL-6, dan 

TNFα (Liu YZ, et al, 2017). 

CRH yang dilepas hipotalamus juga dapat mempengaruhi sel mast melalui 

reseptor CRHR1 di permukaan sel mast dan juga resptor beta-adrenergic 

sehingga terjadi degranulasi sel mast dengan pelepasan histamin dan mediator 

peradangan lainnya (Wardhana M, 2011). 

Selain itu, stimulus stres juga dapat mempengaruhi SNS untuk memproduksi 

NE dan NPY. Norephinephrin meningkatkan fosforilasi MAPKs untuk 

memproduksi faktor-faktor inflamasi. Sedangkan neuropetida Y (NPY) dapat 

memproduksi TGF-β dan TNFα melalui reseptor Y (Liu YZ, et al, 2017). TNF-α 

merupakan mediator proinflamasi utama, menginduksi inisiasi proses inflamasi 

dengan memberikan efek adhesi pada endotel dan efek kemotaksis pada neutrofil. 

TNF-α juga menstimulasi MHC-1 dan MHC-2. Mereka mungkin memainkan 

peranan dalam kerusakan jaringan secara lokal dengan menargetkan sel-sel epitel 

oral ini untuk dirusak oleh sel CD8 pada proses ulseratif (Ernawati DS, 2016). 

Hal tersebut akan semakin didukung dengan keadaan yang dialami tiap 

individu. Individu yang memiliki satu atau lebih dari faktor predisposisi akan jauh 

lebih rentan untuk mengalami SAR saat bertemu faktor pencetus (stres, infeksi, 

alergi makanan, dan trauma). Pada individu yang mengalami anemia, tubuh 

kekurangan beberapa nutrisi yang penting dalam proses eritropoiesis. Anemia 

menyebabkan aktivitas enzim-enzim pada mitokondria dalam sel menurun karena 

terganggunya transpor oksigen dan nutrisi, sehingga menghambat diferensiasi dan 

pertumbuhan sel epitel. Akibatnya proses diferensiasi terminal sel-sel epitel 
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menuju stratum korneum terhambat dan selanjutnya mukosa mulut akan menjadi 

lebih tipis oleh karena hilangnya keratinisasi normal, atropi, dan lebih mudah 

mengalami ulserasi. 

      Selain anemia, faktor predisposisi lain yang juga berperan dalam timbulnya 

SAR adalah faktor genetik. Gen HLA (Human Leukocyte Antigen) menyandi 

glikoprotein yang berperan pada pembentukan sistem imun manusia. Fungsi 

utama molekul HLA adalah mengenali protein asing dari kuman patogen (disebut 

dengan peptide) yang masuk ke dalam tubuh. Reaksi imunitas timbul apabila 

terjadi reaksi diantara kedua molekul tersebut. Ketika interaksi tersebut terjadi, 

komplek protein akan dibawa ke  permukaan sel untuk dapat dikenali oleh sel T 

sehingga mengakibatkan timbulnya respon imun (Yuliwulandari R, dkk, 2010). 

  Oleh karena itu, frekuensi dari tipe-tipe molekul HLA tertentu dapat 

mempengaruhi keparahan sistem imun pada individu. Pada pasien dengan SAR 

yang dibandingkan dengan kelompok sehat, insidensi HLA yang lebih tinggi yaitu 

HLA-A33, HLA-B35 dan HLA-B81, HLAB12, HLA-DR7 dan HLA DR5, 

sedangkan insidensi HLA yang lebih rendah yaitu HLA-B5 dan HLA-DR4 

(Slebioda Z, et al, 2014). 

 

 

 

 

 


