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BAB 7 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

Dari penelitian analitik cross sectional pada 37 sampel penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui hubungan derajat keparahan psoriasis vulgaris 

menggunakan Psoriasis Area and Severity Index (PASI) terhadap Self Esteem, Depresi, 

dan Dermatology Life Quality Index di Unit Rawat Jalan (URJ) dan Instalasi Rawat 

Inap (IRNA) Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Didapatkan 6 (16,2%) pasien psoriasis vulgaris dengan derajat keparahan 

ringan dan 31 (83,8%) pasien psoriasis vulgaris dengan derajat keparahan 

sedang-berat berdasarkan skor Psoriasis Area and Severity Index (PASI). 

2. Tidak didapatkan pasien psoriasis vulgaris dengan self esteem tinggi. 

Didapatkan 10 (27%) pasien psoriasis vulgaris dengan tingkat self esteem 

rendah dan 27 (73%) pasien psoriasis vulgaris dengan tingkat self esteem 

standar berdasarkan Rosenberg Self Esteem Scale. 

3. Didapatkan 4 (10,8%) pasien psoriasis vulgaris tanpa depresi dan 33 (89,1%) 

pasien psoriasis vulgaris dengan depresi, diantaranya 13 (35,1%) pasien 

psoriasis vulgaris dengan tingkat depresi ringan, 10 (27%) pasien psoriasis 

vulgaris dengan tingkat depresi sedang, 6 (16,2%) pasien psoriasis vulgaris 

dengan tingkat depresi berat dan 4 (10,8%) pasien psoriasis vulgaris dengan 

tingkat depresi sangat berat berdasarkan skor Hamilton Rating Scale for 
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Depression (HRSD). Tidak didapatkan pasien psoriasis vulgaris dengan depresi 

berat dan sangat berat pada kelompok PASI ≤ 10 

4. Didapatkan 1 (2,7%) pasien psoriasis vulgaris yang merasa penyakit ini tidak 

berpengaruh pada kualitas hidupnya dan 36 (97,2%) pasien psoriasis vulgaris 

yang merasa penyakit ini berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. 4 (10,8%) 

pasien psoriasis vulgaris yang merasa adanya sedikit pengaruh terhadap 

kualitas hidupnya, 9 (24,3%) pasien psoriasis vulgaris yang merasa 

berpengaruh sedang terhadap kualitas hidupnya, 17 (45,9%) pasien psoriasis 

vulgaris yang merasa sangat mempengaruhi kualitas hidupnya dan 6 (16,2%) 

pasien psoriasis vulgaris yang merasa amat sangat mempengaruhi kualitas 

hidupnya berdasarkan skor Dermatology Life Quality Index (DLQI). Pada 

pasien kelompok PASI ≤ 10, tidak ada pasien yang merasa bahwa penyakitnya 

tidak ada pengaruh pada kehidupan, dan tidak didapatkan pasien yang merasa 

penyakitnya amat sangat mempengaruhi kehidupannya. 

5. Didapatkan hubungan negatif yang signifikan antara derajat keparahan 

psoriasis vulgaris menggunakan skor Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 

dengan tingkat Self Esteem pasien psoriasis vulgaris menggunakan Rosenberg 

Self Esteem Scale, yang berarti semakin tinggi skor PASI semakin rendah skor 

Rosenberg Self Esteem Scale.  

6. Didapatkan hubungan positif antara derajat keparahan psoriasis vulgaris 

menggunakan skor Psoriasis Area and Severity Index (PASI) dengan tingkat 

depresi pasien psoriasis vulgaris menggunakan Hamilton Rating Scale for 
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Depression (HRSD), yang berarti semakin tinggi skor PASI semakin tinggi 

skor HRSD walaupun tidak signifikan secara statistik. 

7. Didapatkan hubungan positif antara derajat keparahan psoriasis vulgaris 

menggunakan skor Psoriasis Area and Severity Index (PASI) dengan 

Dermatology Life Quality Index (DLQI), yang berarti semakin tinggi skor PASI 

semakin tinggi skor DLQI yang menunjukkan semakin berpengaruhnya 

terhadap kualitas hidup walaupun tidak signifikan secara statistik. 

 

7.2 Saran 

Pada penelitian ini didapatkan sampel dengan proporsi sampel yang tidak 

seimbang, sehingga dapat mempengaruhi ada tidaknya hubungan yang signifikan 

secara statistik antara tekanan psikologis serta adanya berbagai variabel yang terkait 

dengan penyakit tidak dapat ditentukan. Adanya pemicu stres lain serta faktor 

mekanisme coping dapat menjadi faktor bias. Teknik pengambilan sampel berdasarkan 

waktu dan bukan sampling probabilitas dapat juga menimbulkan bias. Penelitian 

dilakukan di pusat perkotaan perawatan lokal, dan oleh karena itu, hasilnya mungkin 

tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi, sehingga penelitian ini dapat 

dijadikan dasar untuk dapat dilakukannya penelitian serupa dengan populasi yang lebih 

spesifik agar dapat lebih melihat hubungan antar variabel terkait.  

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut 

dengan mengikutsertakan subjek dengan proporsi yang seimbang untuk setiap 

kelompok derajat keparahan. Adanya hubungan antara skor PASI dengan self esteem, 

depresi, dan kualitas hidup walaupun secara statistik tidak terdapat hubungan yang 
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bermakna, dapat menjadi masukan bahwa diperlukannya perawatan komperehensif 

pasien psoriasis bersama dengan dokter ilmu kesehatan jiwa. Pada semua pasien 

psoriasis tanpa memandang derajat beratnya, perlu dilakukan skrining self esteem, 

depresi, dan kualitas hidup. Selain itu perlu dilakukan pendampingan dengan bagian 

psikiatri walaupun derajat psoriasisnya ringan.


