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Introduction: Psoriasis is an immunologically
mediated chronic disease characterized by skin
inflammation and epidermal hyperplasia. The
incidence in the total population in the United States is
63.8 per 100,000 person-years. The incidence increases
with age and peaks among individuals aged 70 to 79
years at a rate of 92.3 per 100,000 person-years. This
research aims to determine the characteristics of
psoriasis sufferers in the Dermatology and Venereology
Outpatient Polyclinic of the Regional General Hospital
of West Nusa Tenggara Province for the period January
2016 - December 2020
Method: The research design used was a descriptive
retrospective by taking secondary data from medical
records in new psoriasis patients for the period January
2016 – December 2020 who came for treatment.
Result: The total number of patient visits at the
Dermatology and Venereology Outpatient Polyclinic of
the Regional General Hospital of West Nusa Tenggara
Province for the January 2016 – December 2020 period
was 8,524 people. The study found 140 new patients
(92.7%), which were dominated by women (52.1%).

The incidence of psoriasis in 2016-2020 was 16.42%.
The highest age group was found at the age of 41-50
years as many as 33 people (23.6%), the most visits
in 2018 were 37 people (26.4%), the predominant
diagnosis was psoriasis vulgaris as many as 105 people
(75%) with the site of the lession in the trunk as many
as 93 people (66.4%). Therapy was dominated by
topical therapy as many as 131 people (93.6%) and
systemic therapy as many as 108 people (77.1%).
Systemic therapy with methotrexate injection was 78
people (72.2%), and the topical combination of steroids
and salicylic acid were 79 people (60.3%) were the
most frequently used.
Conclusion: Psoriasis sufferers in the Dermatology
and Venereology Outpatient Polyclinic of the Regional
General Hospital of West Nusa Tenggara Province have
a tendency to increase every year. The therapy given
is topical therapy with the most administration in
the form of a combination of topical corticosteroids
and salicylic acid, and the most systemic therapy is
methotrexate injection.
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Latar Belakang: Psoriasis merupakan penyakit
inflamasi kronik yang diperantarai secara imunologis
serta ditandai dengan adanya inflamasi kulit dan
hiperplasia epidermal. Insidensi dalam populasi
keseluruhan di Amerika Serikat adalah 63,8 per
100.000 orang-tahun. Insiden meningkat dengan usia
dan memuncak di antara individu berusia 70 sampai

79 tahun dengan angka 92,3 per 100.000 orangtahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik penderita psoriasis di Poliklinik Rawat
Jalan Dermatologi dan Venereologi Rumah Sakit Umum
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Januari
2016 – Desember 2020
Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah
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retrospektif deskriptif dengan cara mengambil data
sekunder dari rekam medis pada pasien psoriasis baru
periode Januari 2016 – Desember 2020 yang datang
berobat.
Hasil: Total kunjungan pasien di poliklinik rawat jalan
Dermatologi dan Venereologi Rumah Sakit Umum
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Januari
2016 – Desember 2020 adalah sebanyak 8.524 orang.
Pada penelitian didapatkan 140 pasien baru (92,7%)
yang didominasi oleh perempuan (52,1%). Angka
insidensi psoriasis pada tahun 2016-2020 didapatkan
sebesar 16,42%. Kelompok usia terbanyak didapatkan
pada usia 41-50 tahun sebanyak 33 orang (23,6%),
kunjungan terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 37
orang (26,4%), diagnosis yang mendominasi adalah
psoriasis vulgaris sebanyak 105 orang (75%) dengan
lokasi lesi badan sebanyak 93 orang (66,4%). Terapi

didominasi oleh terapi topikal sebanyak 131 orang
(93,6%) dan terapi sistemik sebanyak 108 orang
(77,1%). Pemberian terapi sistemik methotrexate
injeksi sebanyak 78 orang (72,2%) serta pada topikal
kombinasi dari steroid dan asam salisilat sebanyak
79 orang (60,3%) merupakan yang paling sering
digunakan.
Simpulan: Penderita psoriasis di Poliklinik Rawat
Jalan Dermatologi dan Venereologi RSUD Provinsi Nusa
Tenggara Barat memiliki kecenderungan meningkat
setiap tahunnya. Terapi yang diberikan yaitu terapi
topikal dengan pemberian terbanyak berupa
kombinasi topikal kortikosteroid dan asam salisilat
serta pemberian terapi sistemik terbanyak berupa
injeksi metotreksat. Data ini diharapkan dapat menjadi
acuan bagi penelitian selanjutnya terkait psoriasis di
Nusa Tenggara Barat.
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PENDAHULUAN
Psoriasis merupakan penyakit inflamasi
kronik
yang
diperantarai
secara
imunologis serta ditandai dengan
adanya inflamasi kulit dan hiperplasia
epidermal. Penyakit tersebut memiliki
interaksi dengan beberapa faktor resiko
genetik dan juga lingkungan.1–3 Tingkat
keparahannya dari hanya beberapa plak
merah berskuama sampai dengan yang
tersebar hingga keseluruh permukaan
tubuh dan dapat bertambah buruk
seiring bertambahnya usia. Psoriasis
menyebabkan gangguan psikososial yang
cukup besar dan memiliki dampak besar
pada kualitas hidup pasien.4 Selain lesi
kulit, psoriasis dapat bermanifestasi dalam
berbagai bentuk seperti lesi pada kuku
serta radang sendi (artritis psoriatik).
Pasien yang menderita psoriasis memiliki
risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit
kardiovaskular dan penyakit tidak
menular lainnya.5
Menurut penelitian Burshtein J, dkk.
insidensi dalam populasi keseluruhan di
Amerika Serikat adalah 63,8 per 100.000
orang-tahun. Insiden meningkat dengan
usia dan memuncak di antara individu
berusia 70 sampai 79 tahun dengan angka

92,3 per 100.000 orang-tahun.6 Di Inggris,
jumlah insidensi dilaporkan sebanyak
140 per 100.000 orang-tahun. Pada orang
dewasa, insiden psoriasis bervariasi dari
30,3 per 100.000 orang-tahun di Taiwan,
hingga 321,0 per 100.000 orang-tahun di
Italia. Prevalensi psoriasis di Asia Timur
sebesar 0,14%.4,7
Di Indonesia belum ada data yang
meneliti mengenai insidensi psoriasis
secara keseluruhan. Insiden kasus
psoriasis di Poliklinik Kulit dan Kelamin
RSUP Sanglah periode Januari 2012
- Desember 2014 adalah 70 kasus.8
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Nada Safiyah didapatkan insidensi
psoriasis di RSUP Dr. Moh Hoesin
Palembang sebanyak 2,69%.9
Berdasarkan uraian di atas, diketahui
bahwa insidensi di dunia cukup tinggi.
Psoriasis merupakan penyakit kronis yang
berlangsung seumur hidup dan memiliki
dampak pada kualitas hidup dari penderita
psoriasis serta memiliki resiko lebih tinggi
untuk terkena penyakit kardiovaskular
dan penyakit tidak menular lainnya.
Kurangnya data mengenai insidensi dari
psoriasis di Indonesia khususnya di kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi
alasan untuk dilakukan penelitian agar
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dapat mengetahui karakteristik penderita
psoriasis di Poliklinik Rawat Jalan
Dermatologi dan Venereologi Rumah
Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif dengan desain penelitian crosssectional yaitu dengan cara mengambil
data sekunder dari rekam medis pada
pasien psoriasis periode Januari 2016 –
Desember 2020 yang datang berobat ke
Poliklinik Rawat Jalan Dermatologi dan
Venereologi Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diagnosis
ditegakkan oleh dokter spesialis kulit
dan kelamin yang bertugas berdasarkan
anamnesis, pemeriksaan fisik, serta
pemeriksaan penunjang. Data yang
didapatkan dibagi menjadi kelompok
pasien psoriasis baru dan lama. Untuk
melihat insidensi data yang digunakan
adalah kelompok pasien baru psoriasis.
Karakteristik dari penderita psoriasis
dikelompokan berdasarkan usia, jenis
kelamin, status pernikahan, lokasi lesi,
jenis psoriasis, tahun kunjungan pertama,
dan jenis terapi (topikal dan sistemik).
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Hasil penelitian kemudian disajikan
dalam bentuk tabel. Penelitian ini sudah
mendapatkan persetujuan dari SMF Ilmu
Penyakit Kulit dan Kelamin Rumah Sakit
Umum Provinsi NTB pada tanggal 1 Juli
2021.

HASIL
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui karakteristik
penderita psoriasis di poliklinik rawat jalan
Dermatologi dan Venereologi Rumah
Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Periode Januari 2016 –
Desember 2020, terdapat total kunjungan
151 penderita psoriasis yang terdiri dari
140 pasien baru (92,7%) dan 11 pasien
lama (7,3%). Total kunjungan pasien di
poliklinik rawat jalan Dermatologi dan
Venereologi Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode
Januari 2016 – Desember 2020 adalah
sebanyak 8.524 orang. Angka insidensi
pada tahun 2016-2020 didapatkan sebesar
16,42%.
Dari 140 pasien baru, didapatkan
pasien laki-laki sebanyak 67 orang (47,9%)
dan pasien perempuan sebanyak 73 orang
(52,1%). Status pernikahan didapatkan
115 orang (82,1%) telah menikah dan
sebanyak 25 orang (17,9%) belum
menikah. Usia dikelompokan berdasarkan
rentang usia, yaitu didapatkan terbanyak
terjadi pada usia 41-50 tahun sebanyak 33
orang (23,6%) (Tabel 1).
Dari 140 pasien baru yang terdiagnosis
psoriasis, dikelompokan berdasarkan
kunjungan pertama yang dilakukan pada
tahun 2016 hingga 2020. Selama periode
tersebut didapatkan jumlah kunjungan
berdasarkan urutan terbanyak terjadi
pada tahun 2018 sebanyak 37 orang
(26,4%), 2019 sebanyak 33 orang (23,6%),
2017 sebanyak 26 orang (18,6%) dan 2016
sebanyak 22 orang (15,7%) dan tahun
2020 sebanyak 22 orang (15,7%) (Tabel
2).
Karakteristik
berdasarkan
lokasi
lesi pada pasien baru dibagi menjadi
generalisata, kepala, ekstremitas atas,
badan, ekstermitas bawah, intertrigenosa,
genital dan kuku. Pada lokasi lesi
didapatkan terbanyak pada badan
sebanyak 93 orang (66,4%) (Tabel 3).
Berdasarkan terapi yang diberikan
pada pasien baru psoriasis dibagi
882

Tabel 1.

Karakteristik Demografi Penderita Psoriasis di RSUD Provinsi NTB
Variebel

Proporsi N(%)

Pasien psoriasis (n=151)
Baru

140 (92,7%)

Lama

11 (7,3%)

Jenis Kelamin (n=140)
Laki-laki

67 (47,9%)

Perempuan

73 (52,1%)

Status Pernikahan (n=140)
Menikah

115 (82,1%)

Belum menikah

25 (17,9%)

Usia (n=140)
<10 tahun
11-20 tahun
21-30 tahun
31-40 tahun
41-50 tahun
51-60 tahun
>60 tahun

Tabel 2.

2 (1,4%)
15 (10,7%)
20 (14,3%)
26 (18,6%)
33 (23,6%)
28 (20%)
16 (11,4%)

Karakteristik Kunjungan Pertama Penderita Psoriasis Baru di RSUD
Provinsi NTB
Variabel

Proporsi N (%)

Kunjungan Pertama (n=140)
2016

22(15,7%)

2017

26(18,6%)

2018

37 (26,4%)

2019

33 (23,6%)

2020

22 (15,7%)

Tabel 3.

Karakteristik Lokasi Lesi dan Jenis Psoriasis Penderita Psoriasis Baru
di RSUD Provinsi NTB
Variabel

Proporsi N (%)

Lokasi lesi (n=140)
Generalisata

39 (27,9%)

Kepala

75 (53,5%)

Ekstremitas Atas

66 (47,2%)

Badan

93 (66,4%)

Ekstermitas Bawah

66 (47,2%)

Intertrigenosa

10 (7,1%)

Genital

9 (6,5%)

Kuku

3 (2,1%)

Jenis Psoriasis (n=140)
Psoriasis Vulgaris

105 (75%)

Psoriasis Gutata

17 (12,1%)

Psoriasis Inversa

1 (0,7%)

Psoriasis Scalp

10 (7,1%)

Eritroderma

7 (5%)
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menjadi terapi sistemik dan topikal. Data
yang didapatkan yaitu terapi sistemik
sebanyak 108 orang (77,1%) dan topikal
sebanyak 131 orang (93,6%). Dari terapi
sistemik, dikelompokan berdasarkan
terapi yang didapat, yaitu metotrexate
injeksi sebanyak 78 orang (72,2%),
metilprednisolone sebanyak 19 orang
(17,6%), kombinasi dari metrotrexate
injeksi dan metilprednisolone sebanyak
11 orang (10,2%) dan antihistamin
sebanyak 108 orang (100%). Pada terapi
topikal dikelompokan berdasarkan terapi
yang didapat, steroid sebanyak 49 orang
(37,4%), asam salisilat sebanyak 2 orang
(1,5%), kombinasi dari steroid dan asam
salisilat sebanyak 79 orang (60,3%) dan
pelembab sebanyak 24 orang (18,3%)
(Tabel 4).

PEMBAHASAN
Pada tahun 2016-2020 terdapat pasien
baru yang terdiagnosis dengan psoriasis
sebanyak 140 orang (92,7%). Terjadi
peningkatan jumlah kasus dari tahun
2016-2018 secara berurutan sebesar 2,9%
pada rentang tahun 2016-2017 dan sebesar
7,8% pada rentang tahun 2017-2018.
Pada tahun 2018 hingga 2020 didapatkan
penurunan jumlah kasus secara berurutan
sebesar 2,8% pada tahun 2018-2019 dan
sebesar 7,9% dari tahun 2019-2020. Dari
penelitian yang dilakukan di Eropa,
dilaporkan insiden 120-130/100.000
Tabel 4.

orang/tahun di Belanda dan 140/100.000
orang/tahun di Inggris.4
Kejadian pada psoriasis setara baik
pada laki-laki maupun perempuan.5
Beberapa
penelitian
menunjukkan
insiden yang lebih tinggi pada perempuan
dibandingkan pada laki-laki, namun
beberapa studi yang menyatakan hal
sebaliknya.4 Penelitian lain yang dilakukan
oleh Segar dkk. di RSUP Sanglah pada
tahun 2017-2018, didapatkan jumlah
pasien laki-laki (63,4%) lebih banyak
dibandingkan perempuan (36,6%).10,11
Penelitian lain yang dilakukan oleh
Anggelina dkk. didapatkan penderita
psoriasis lebih banyak pada perempuan
sebesar 52,9% dibandingkan daripada
laki-laki sebear 46%.12 Terdapat adanya
kesamaan serta perbedaan antara dua
penelitian sebelumnya. Pada penelitian
ini, penderita psoriasis didapatkan lebih
banyak terjadi pada perempuan yaitu
sebanyak 73 orang (52,1%) dan pada
laki-laki sebanyak 67 orang (47,9%).
Hal tersebut diduga memiliki beberapa
faktor seperti perempuan yang lebih
peduli terhadap tampilan kosmetik
dibandingkan laki-laki, faktor psikis, serta
dari lingkungan.
Terdapat dua tipe psoriasis yang dibagi
berdasarkan kejadian terjadinya, antara
lain adalah tipe 1 yang merupakan onset
awal dan terjadi pada usia kurang dari
40 tahun dan tipe 2 yang muncul pada
usia lebih dari 40 tahun.2,4 Insidensi dari

Karakteristik Terapi dan Jenis Terapi pada Penderita Psoriasis Baru
di RSUD Provinsi NTB
Variabel

Proporsi N (%)

Terapi (n=140)
Sistemik

108 (77,1 %)

Topikal

131 (93,6%)

Jenis Terapi
Sistemik (n=108)
MTX Injeksi

78 (72,2,%)

Metilprednisolone

19 (17,6,%)

MTX Injeksi + Metilprednisolone

11 (10,2%)

Antihistamin

108 (100%)

Topikal (n=131)
Steroid
Asam Salisilat

49 (37,4%)
2 (1,5%)

Steroid + Asam Salisilat

79 (60,3%)

Pelembab

24 (18,3%)
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psoriasis meningkat seiring bertambahnya
usia. Menurut studi yang dilakukan oleh
Parisi, S dkk. menunjukkan bahwa insiden
dari psoriasis meningkat pada rentang
usia 30-39 tahun, usia 50-59 tahun, atau
60-69 tahun.4,9 Pada penelitian lain yang
dilakukan di Poliklinik Kulit dan Kelamin
RSUP Prof. DR. R. D. Kandou periode
Januari-Desember
2012
didapatkan
kelompok usia terbanyak pada usia 4564 tahun sebanyak 58,33%.12 Terdapat
kesesuaian antara penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya, dimana penderita
psoriasis didapatkan hasil tertinggi pada
rentang usia 41-50 tahun sebanyak 33
orang (23,6%), diikuti oleh rentang usia
51-60 tahun sebanyak 28 orang (20%),
dan 26 orang (18,6)% pada rentang usia
31-40 tahun.
Sekitar 90% dari kasus psoriasis
merupakan psoriasis tipe plakat atau yang
dikenal sebagai psoriasis vulgaris. Lokasi
predileksinya tersering yaitu pada batang
tubuh, bagian ekstensor dari ekstermitas;
lutut dan siku menjadi lokasi tersering
timbulnya lesi serta bagian kulit kepala
dan area dibelakang telinga.1,2,5 Penelitian
yang dilakukan di di Poliklinik Ilmu
Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUP dr.
Mohammad Hoesin Palembang Periode
Agustus 2008–Juni 2012 didapatkan
lokasi lesi tersering adalah pada badan
dan scalp dengan masing-masing sebesar
37,8%.13 Pada penelitian Agustina dkk.,
didapatkan 77,3% pasien terdiagnosis
psoriasis vulgaris.14 Penelitian lain yang
dilakukan oleh Budianti dkk. yang
dilakukan di Poliklinik Divisi Alergi
Imunologi, Departemen Ilmu Kesehatan
Kulit dan Kelamin (IKKK) Rumah
Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo (RSCM) periode Oktober
2017 - September 2018 didapatkan tipe
psoriasis terbanyak yaitu psoriasis vulgaris
sebesar 73%, eritroderma sebesar 9%, dan
psoriasis gutata sebesar 9%.15 Terdapat
kesesuaian antara penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya, dimana jenis
penderita psoriasis terbanyak merupakan
psoriasis vulgaris sebanyak 105 orang
(75%). Predileksi lesi dari penelitian
ini didapatkan terbanyak pada badan
sebanyak 93 orang (66,4%) dan pada
lokasi lain seperti halnya kepala sebanyak
75 orang (53,5%) serta ekstremitas atas
dan bawah yang sama masing-masing
883
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sebanyak 66 orang (47,2%).
Pengobatan psoriasis merupakan
hal yang menantang karena psoriasis
merupakan penyakit kronik yang sering
kambuh dan memerlukan terapi jangka
panjang. Pemilihan terapi pada psoriasis
ditentukan oleh tingkat keparahan dari
penyakit psoriasis, penyakit penyerta,
serta akses ke fasilitas kesehatan. Tujuan
dari tatalaksana pada psoriasis bukanlah
menyembuhkan,
melainkan
lebih
berfokus pada remisi dari lesi kulit serta
gejala yang dialami untuk meringankan
beban psikososial. Terdapat tiga bentuk
terapi secara keseluruhan pada psoriasis
antara lain adalah terapi topikal, terapi
sistemik, serta fototerapi. Psoriasis derajat
ringan biasa diberikan terapi topikal,
sedangkan pada psoriasis sedang-berat
membutuhkan terapi sistemik.5
Kortikosteroid topikal diberikan
pada pasien dengan psoriasis ringan.
Penggunaan asam salisilat sebagai agen
keratolitik dapat dikombinasi dengan
steroid pada plak dengan skuama yang
tebal serta dapat membuat penetrasi obat
yang lebih optimal. Pada penggunaan
jangka panjang dikhawatirkan memiliki
efek samping berupa takifilaksis dan
supresi pada axis hipotalamus-pituitariadrenal.10 Terapi topikal kombinasi
dapat diberikan pada saat hasil dari
penggunaan monoterapi yang tidak
tercapai. Penggunaan terapi topikal dapat
diberikan secara intermiten terutama
pada kortikosteroid superpotent untuk
mengurangi risiko efek samping yang dapat
terjadi. Pemberian pelembab juga dapat
membantu menormalkan hiperproliferasi,
diferensiasi, serta apoptosis. Pelembab
dapat memperbaiki fungsi dari barrier
kulit yang dapat mencegah terjadinya
kulit kering, mengurangi terjadinya
skuama, mengurangi rasa gatal, dan
membantu penetrasi dari agen topikal
lain. Pemberian pelembab hanya sebagai
terapi adjuvant dan tidak dapat diberikan
sebagai monoterapi.16
Terapi sistemik yaitu methotrexate
(MTX), merupakan analog asam
folat yang menginhibisi sintesis DNA
dengan cara memblokade biosintesis
dari thymidine dan purin. Dosis yang
direkomendasikan adalah 7,5-10 mg/
minggu dan dapat ditingkatkan hingga
maksimal 25 mg/minggu.1 Awalnya
884

dapat diberikan dosis percobaan sebesar
2,5 mg dan kemudian dosis ditingkatkan
hingga mencapai dosis terapi.2 Beberapa
efek samping yang sering dirasakan
pasien adalah mual, leukopenia, serta
peningkatan liver transaminase. MTX
masih tetap menjadi terapi lini pertama
pada penderita psoriasis walaupun efek
samping berupa teratotoksisitas dapat
terjadi. Dengan pemantauan pada fungsi
hati dan pemeriksaan darah lengkap
yang dilakukan secara rutin, penggunaan
jangka panjang tampak aman.1,2
Pada pasien psoriasis di Poliklinik
Rawat Jalan Dermatologi dan Venereologi
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat didapatkan 108 orang
(77,1%) mendapatkan terapi sistemik dan
terapi topikal sebanyak 131 orang (93,6%).
Penelitian yang dilakukan di RSCM
didapatkan sebanyak 62% penderita
psoriasis mendapatkan terapi sistemik
dan 22% mendapatkan terapi topikal.
Terdapat perbedaan dari penelitian
sebelumnya terkait dengan pemberian
terapi pada penderita psoriasis dapat
disebabkan oleh derajat keparahan dari
lesi, pertimbangan sediaan yang tersedia
di fasilitas kesehatan serta kepatuhan
dari pasien berobat. Dari data pemberian
terapi sistemik didapatkan sebesar 72,2%
pasien diberikan metotreksat injeksi dan
data dari terapi topikal paling banyak
diberikan adalah kombinasi steroid dan
asam salisilat sebanyak 79 orang (60,3%).
Hal ini sesuai dengan penelitian Pratiwi
dkk. dimana penggunaan terapi sistemik
terbanyak adalah metotresat sebanyak
55,6%.17

metotreksat. Data ini diharapkan dapat
menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya
terkait psoriasis di Nusa Tenggara Barat.
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