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Abstrak 
Penyakit kulit sangat erat kaitannya dengan stres psikologis. 
Sebanyak 30% penyakit kulit dikatakan tertangani dengan 
lebih baik dan efektif jika mempertimbangkan faktor 
psikososialnya. Stres secara definisi adalah akibat dari 
kegagalan tubuh untuk merespon dengan baik tekanan fisik 
maupun emosional. Stres ini dapat menjadi faktor yang 
berperan penting dalam banyak penyakit kulit seperti 
dermatitis atopi, psoriasis, urtikaria dan akne. Saat ini banyak 
dikembangkan teknik untuk melakukan penilaian stres, dan 
kuesioner nampaknya merupakan alat bantu yang mudah dan 
banyak digunakan untuk menilai stres. Sayangnya, di Bidang 
Dermatologi belum terdapat metode yang baku mengenai 
penilaian stres pada berbagai penyakit kulit. Beberapa 
kuesioner stres yang umum dan telah diterima luas seperti 
Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21), Perceived 
Stress Scale (PSS-10), Subjective Units of Distress Scale (SUDS), 
The Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D), dan 
Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A)  merupakan kuesioner 
yang sering digunakan untuk mengevaluasi tingkat stres 
utamanya dalam berbagai penelitian di Bidang Dermatologi. 
Dalam praktek klinis sehari-hari perhatian terhadap faktor 
psikososial dan penilaian tingkat stres pada pasien dengan 
penyakit kulit perlu ditingkatkan sehingga dicapai penanganan 
yang komprehesif dan tingkat kesembuhan yang lebih tinggi. 
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Kata kunci: kuesioner stres, dermatologi, DASS, PSS, SUDS, 
HAM-D, HAM-A 
 
Abstract 
Skin disease are closely related with psychological stress. 
Consideration of psychosocial factor is essential for managing 
an estimated 30% of dermatologic disorders effectively. Stress 
by definition is the consequences of the failure of the human 
body to respond appropriately to emotional or physical threats. 
Stress played an important factor of many skin diseases such 
as atopic dermatitis, psoriasis, urticaria and acne. Nowdays, 
various technique were developed for examination of stress 
level, and questionnaire is a simple, easy and common 
measurement tool to evaluate stress. Unfortunately, there is no 
standard measures of stress in dermatologic patients yet. Some 
general stress questionnaires such as Depression Anxiety and 
Stress Scale (DASS-21), Perceived Stress Scale (PSS-10), 
Subjective Units of Distress Scale (SUDS), The Hamilton Rating 
Scale for Depression (HAM-D), and Hamilton Anxiety Rating 
Scale (HAM-A) are largely use to evaluate stress especially in 
various research of dermatologic patients. Increased uses of 
these tools in daily clinical practice might be beneficial in order 
to deliver a comprehensive treatment to patients with skin 
disease.  
Key word: stress questionairres, skin disease, DASS, PSS, SUDS, 
HAM-D, HAM-A 
 
Pendahuluan 

Stres adalah respon mental dan fisiologi tubuh terhadap 

stimulus atau ancaman fisik maupun emosional.1 Stres 

emosional dapat menjadi faktor pencetus berbagai penyakit 

kulit seperti dermatitis atopik, psoriasis, dermatitis seboroik 

dan urtikaria. Penyakit-penyakit kulit tersebut dimasukan 

kedalam kelainan psikofisiologi yang merupakan bagian dari 

kelainan psikokutaneus atau psikodermatologi. Kelainan kulit 
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yang menganggu secara kosmetik menimbulkan rasa malu, 

depresi, rasa cemas dan kepercayaan diri rendah. Pasien juga 

dapat mengalami masalah sosial seperti diskriminasi dari 

lingkungan sosial dan kesulitan untuk mendapatkan 

pekerjaan.2 

 Dokter harus mampu melihat peran dari faktor stres 

emosional pada penyakit kulit kronis, karena sebagian besar 

pasien tidak mengeluhkan dampak psikologis yang terjadi 

akibat penyakit yang dialaminya.2 Sangat penting menilai 

tingkat stres pada pasien dengan kelainan kulit kronis yang 

rekalsitran agar pasien mendapatkan penanganan yang lebih 

komperhensif.3 

Belum tersedianya pemeriksaan standar untuk menilai 

tingkat stres, maka klinisi menggunakan tiga pendekatan, yaitu 

pendekatan lingkungan, psikologi dan biologi. Pendekatan 

lingkungan menekankan pada suatu kondisi yang memicu stres 

(stresor). Pendekatan psikologi yaitu kemampuan individu 

dalam menerima suatu stresor dan pendekatan biologi adalah 

respon biologi tubuh terhadap stresor. Kuesioner merupakan 

alat bantu untuk menilai tingkat stres melalui pendekatan 

lingkungan serta psikologis dan sebagai biomarker pada 

pendekatan biologi.4 Kuesioner yang sering digunakan untuk 

menilai tingkat stres dibidang dermatologi adalah Depression 

Anxiety and Stress Scale (DASS-21), perceived stress scale (PSS-

10).3,4,5 Beberapa metode penilaian lain seperti Subjective 

Units of Distress Scale (SUDS), The Hamilton Rating Scale for 

Depression (HAM-D) dan Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-

A) juga beberapa kali digunakan terutama pada penelitian di 

Bidang Dermatologi.6,7 Dalam praktek klinis sehari-hari 

penilaian stres oleh seorang ahli dermatologi tidak umum 

dilakukan, namun mengingat eratnya hubungan antara stres 
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dan penyakit kulit, beberapa penilaian stres secara sederhana 

dengan menggunakan kuesioner perlu dipertimbangkan pada 

kasus-kasus tertentu. 

 

Stres  

Stres adalah ketidakmampuan mengatasi ancaman yang 

dihadapi oleh mental, fisik, emosional dan spiritual manusia, 

yang pada suatu ketika dapat mempengaruhi kesehatan 

individu tersebut.8 Sumber stress atau disebut dengan stresor 

dapat bersumber dari luar dan dalam tubuh. Radiasi, suhu, zat 

kimia dan trauma merupakan stresor dari luar. Stresor dari 

dalam dikenal dengan stresor psikologis berupa rasa frustasi, 

kecemasan, rasa bersalah, khawatir berlebih, marah, benci 

ataupun rasa sedih.2 

Stres dapat dibagi menjadi beberapa konsep yaitu: 

stres fisiologis, psikologis dan sosial. Stres secara fisiologis 

dapat meningkatkan kadar hormon kortisol, denyut jantung, 

tekanan darah dan mempengaruhi respon inflamasi dan 

sistem imun. Stres secara psikologis dihubungkan dengan 

emosi negatif seperti rasa takut dan cemas,   sedangkan stres 

terkait faktor sosial dihubungkan dengan lingkungan kerja atau 

tempat tinggal serta interaksi antar personal yang negatif.1 

Tingkat stres dapat dinilai dari tahapan stres yang 

dialami individu tersebut. Stres menurut Hawari terdiri dari 

enam tahapan stres. Stres tahap pertama (paling ringan), yaitu 

stres yang disertai perasaan nafsu bekerja yang sangat berat 

dan berlebihan, mampu menyelesaikan pekerjaan pekerjaan 

tanpa memerhitungkan tenaga yang dimilikinya, pada tahapan 

ini penglihatan menjadi tajam. Stres tahap kedua, yaitu stres 

yang disertai dengan keluhan dan ketidaknyamanan fisik 

seperti perut tidak nyaman, jantung berdebar, otot tengkuk 
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dan punggung tegang. Stres tahap ketiga merupakan tahapan 

stres yang disertai dengan keluhan dan ketidaknyamanan fisik 

seperti diare, otot semakin tegang, emosional, insomnia, 

koordinasi tubuh terganggu dan mudah jatuh pingsan. Stres 

tahap keempat ditandai dengan tidak mampu bekerja 

sepanjang hari (loyo), aktivitas pekerjaan terasa sulit dan 

menjenuhkan, timbul ketakutan dan kecemasan. Stres tahap 

kelima ditandai dengan kelelahan fisik dan mental, 

ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang sederhana 

dan ringan, gangguan pencernaan ringan dan berat, 

meningkatnya rasa takut, cemas, bingung dan panik. Stres 

tahap keenam merupakan tahapan stres yang paling berat 

yang ditandai, seperti jantung berdebar keras, sesak nafas, 

badan gemetar, dingin dan banyak keluar keringat, pingsan 

atau collaps.9 

 

Penyakit Kulit dan Stres  

Respon stress dalam tubuh diatur oleh suatu komplek sistem 

neuroendokrin. Respon adaptasi stress dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu, genetik dan lingkungan. 

Ketidakmampuan dalam menghadapi stresor dalam bentuk 

reaksi yang tidak adekuat, berlebihan dan berkepanjangan 

akan menyebabkan penyakit pada individu tersebut.10 

Penyakit psikodermatologi atau psychocutaneous 

disease adalah kondisi penyakit yang mencakup adanya 

interaksi antara pikiran dan kulit. Kelainan ini secara umum 

dibagi menjadi 3 yaitu: (1) kelainan psikiatri primer merujuk 

pada kelainan psikitri yang mendasari adanya manifestasi kulit 

yang dipicu oleh penderita sendiri (self induced skin 

manifestation), seperti contohnya trikotilomania dan 

delusional parasitosis; (2) kelainan dermatologi primer 
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merujuk pada kelainan kulit yang menyebabkan gangguan 

penampilan/disfigurement sehingga menyebabkan masalah 

psikiatri seperti depresi dan antisosial; (3) kelainan 

psikofisiologi adalah kondisi kelainan kulit yang seringkali 

dipengaruhi atau diperberat oleh stres emosional. Kelainan 

pada kelompok ini biasanya bersifat multifaktorial, dimana 

stres ataupun kondisi psikologis tidak secara langsung sebagai 

penyebab dari kelainan kulit yang terjadi, namun merupakan 

salah satu faktor pemicu atau faktor yang memperberat.11 

Beberapa penyakit kulit yang termasuk kedalam kelainan 

psikofisiologi antara lain: akne, alopesia areata, dermatitis 

atopik, psoriasis, rosasea, dermatitis seboroik, urtikaria.2 

 

Kuesioner Stres yang Dapat Digunakan di Bidang Dermatologi 

Kuesioner stres yang spesifik di Bidang Dermatologi atau yang 

spesifik pada penyakit kulit tertentu belum tersedia. Beberapa 

kuesioner yang umum digunakan dalam penilaian stres dapat 

digunakan untuk membantu mengevaluasi pasien dengan 

kelainan kulit yang berhubungan dengan stres. Beberapa 

metode kuesioner berikut pernah digunakan dalam penelitian 

penyakit kulit yang berhubungan dengan stres.  

 

Depression Anxiety and Stress Scale (DASS) 

Depression Anxiety and Stress Scale adalah kuesioner untuk 

menilai depresi, rasa cemas dan stress. Kuesioner ini bukan 

sebagai alat bantu diagnosis namun sebagai alat untuk 

menentuka tingkat keparahan kondisi stress. Depression 

Anxiety and Stress Scaletelah diterjemahkan kedalam 

beberapa bahasa dan digunakan secara luas dalam praktik 

sehari-hari maupun dalam ruang lingkup penelitian.5 
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 Kuesioner ini mudah diaplikasikan pada populasi dan 

tidak membutuhkan pelatihan khusus dalam penggunaannya. 

Depression Anxiety and Stress Scalememiliki dua versi yaitu 

DASS-42 dan DASS-21. DASS-12 merupakan versi pendek dari 

DASS-42.5 DASS-21 terdiri dari dua puluh satu pernyataan yang 

terdiri dari masing-masing tujuh pernyataan untuk menilai 

depresi, rasa cemas dan menilai stress.12 

 Setiap pertanyaan diberikan skor 0 hingga 3, kemudian 

skor pada masing-masing kategori dijumlahkan dan dilakukan 

interpertasi normal, ringan, sedang, berat dan sangat berat.12 

Interpretasi hasil penjumlahan skor pada DASS-21 

ditampilakan pada table 1.  

 

Tabel 1. Interpretasi hasil DASS-21 

Kategori Depresi Rasa cemas Stress 

Normal  0-9 0-7 0-14 

Ringan  10-13 8-9 15-18 

Sedang 14-20 10-14 19-25 

Berat 21-27 15-19 26-33 

Sangat berat  28+ 20+ 34+ 

 

Perceived Stress Scale (PSS-10) 

Perceived Stress Scale merupakan kuesioner yang telah 

terstandar dan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang 

tinggi. Kuesioner ini dibuat oleh Sheldon Cohen, mampu 

mengukur persepsi global dari stres yang memberikan 

beberapa fungsi penting. Perceived Stress Scale dapat 

memberikan informasi mengenai kondisi penyebab stres yang 

dapat mempengaruhi kondisi fisik atau patologi dan dapat 

digunakan untuk menilai tingkat stres.13 

 Perceived Stress Scale terdiri dari sepuluh pertanyaan, 

terdapat enam pertanyaan negatif dan empat pertanyaan 
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positif. Setiap pertanyaan diberikan skor dari 0 hingga 4. Skor 

0 untuk jawaban tidak pernah, skor 1 untuk jawaban hampir 

tidak pernah, skor 2 untuk jawabaan kadang-kadang, skor 3 

untuk jawaban sering dan skor 4 untuk jawaban sangat sering. 

Nilai skor ini dibalik untuk menjawab pertanyaan positif, 

sehingga skor 0 = 4, skor 1 = 3, skor 2 = 2 dan seterusnya. 

Pertanyaan positif pada kuesioner ini terdapat pada 

pertanyaan nomer 4, 5, 7 dan 8. Tingkat stress diketahui 

setelah menjumlahkan semua skor dari sepuluh pertanyaan 

yang terdapat pada kuesioner PSS. Total skor 13 menunjukan 

nilai rata-rata atau masih dikatakan dalam batas normal. Skor 

stres sekitar 20 atau lebih menunjukan terdapat stres yang 

berat. Jika hal tersebut terjadi disarankan untuk belajar untuk 

mengurangi stress dengan berolahraga tiga kali dalam 

seminggu.13,14  

 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A)  

Hamilton Anxiety Rating Scale ini merupakan sistem skoring 

pertama yang dikembangkan untuk menilai tingkat kecemasan 

dan sampai saat ini masih digunakan secara luas dalam praktek 

klinis maupun dalam penelitian. Sistem penilaian ini harus 

dipandu oleh klinisi dalam waktu 10-15 menit dan dapat 

digunakan pada populasi dewasa, remaja, dan anak-anak. 

Sistem skoring ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Prancis, Spanyol, dan Mandarin.7 

Sistem skoring HAM-A ini mencakup 14 hal yang 

didefinisikan dengan serangkaian gejala untuk menilai baik 

kecemasan secara psikis, maupun kecemasan secara somatik. 

Setiap hal dinilai dengan skala dari 0 (tidak ada) – 4 (berat), 

dengan total skor antara 0-56. Skor bernilai <17 menunjukkan 
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kecemasan ringan, 18-24 menunjukkan kecemasan ringan-

sedang, dan skor 25-30 menunjukkan kecemasan berat.7   

 

Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) 

Hamilton Depression Rating Scale dikembangkan oleh Dr. Max 

Hamilton dari Universitas Leeds, Inggris pada tahun 1960. 

Sejak Saat itu sistem skoring ini telah digunakan secara luas 

dalam praktek klinis dan menjadi standar dalam uji klinis 

farmasi, dimana sistem ini terbukti sangat bermanfaat dalam 

menentukan tingkat depresi seseorang sebelum, selama, dan 

setelah pengobatan. Pengisian kuesioner ini sebaiknya 

dilakukan oleh klinisi yang berpengalaman.6 

Penilaian tingkat depresi berdasarkan HAM-D ini 

berdasarkan pada 17 item pertama, walaupun dalam 

kuesionernya terdapat 21 daftar pernyataan. Secara umum 

pengisian kuesioner ini memerlukan 15-20 menit. Terdapat 8 

item yang diskoring dengan 5 skala, dari 0 = tidak ada sampai 

dengan 4 = berat. Sedangkan 9 item diskoring dengan nilai 0-

2. Interpretasi dari sistem skoring HAM-D adalah dengan 

menjumlahkan 17 item pertama dengan hasil 0-7 adalah 

normal, 8-13 depresi ringan, 14-18 depresi sedang, 19-22 

depresi berat, dan >23 depresi sangat berat.6    

 

Subjective Units of Distress Scale (SUDS) 

Subjective Units of Distress Scale (SUDS) atau dikenal dengan 

distress thermometer adalah skala penilaian stres yang dapat 

dinilai sendiri oleh pasien. Awalnya terdiri atas skala 0-100 

tetapi kemudian disederhanakan menjadi 0-10, dimana 0 

adalah relaksasi total dan 10 adalah level stres tertinggi. 

Interpretasi dari penilaian ini adalah 0-3 berupa zona hijau 

atau netral berupa stres normal dalam kehidupan sehari-hari. 
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Penilaian 4-6 dianggap zona kuning dengan tingkat stres 

sedang, kadang stres dapat diatasi tetapi kadang tidak, dan 

menyebabkan distres subjektif tetapi tidak mengalami 

gangguan fungsi. Tingkat stres 7-10 dianggap sebagai zona 

merah dengan tingkat stres paling tinggi, tidak dapat diatasi 

dengan efektif, terdapat distres subjektif dan dan gangguan 

fungsi. Pada tahap ini biasanya terjadi gangguan tidur, daya 

tahan menurun, ingatan terganggu, tidak dapat mebuat 

keputusan, tidak dapat berpikir kreatif, dan sangat reaktif 

terhadap lingkungan sekitar.15,16   
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Lampiran 1.  

DEPRESSION ANXIETY AND STRESS SCALE (DASS) 

Baca pernyataan dan lingkari nomer 0, 1, 2 atau 3, yang 

menunjukan kondisi anda satu minggu terakhir. Tidak ada 

jawaban salah atau benar. Jangan menghabiskan waktu terlalu 

banyak untuk menjawab setiap pernyataan. 

Skor: 

0 tidak pernah dialami 

1 kadang dialami 

2 sering dialami 

3 sangat sering dialami 

 

1 (s)  saya sulit untuk ditenangkan 0 1 2 3 

2 (a) saya merasa mulut saya 
kering 

0 1 2 3 

3 (d) saya tidak dapat merasakan 
perasaan yang positif  

0 1 2 3 

4 (a) saya mengalami kesulitan 
bernafas 

0 1 2 3 

5 (d) saya sulit mendapatkan 
semangat untuk melakukan 
sesuatu 

0 1 2 3 

6 (s) saya cenderung bertindak 
berlebihan 

0 1 2 3 

7 (a) saya mengalami gemetaran 
pada tangan 

0 1 2 3 

8 (s) saya merasakan 
menggunakan banyak energi 
untuk cemas 

0 1 2 3 

9 (a) saya merasa khawatir 
terhadap situasi yang membuat 
saya panik dan melakukan hal 
yang bodoh 

0 1 2 3 

10 (d) saya merasa tidak memiliki 
masa depan 

0 1 2 3 
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11  (s) saya merasa semakin 
gelisah 

0 1 2 3 

12  (s) saya sulit untuk rileksasi 0 1 2 3 

13 (d) saya merasa sedih dan 
murung 

0 1 2 3 

14 (s) saya merasa tidak sabar 
terhadap sesuatu yang membuat 
saya bertahan dengan apa yang 
telah saya lakukan 

0 1 2 3 

15  (a) saya mudah menjadi panic 0 1 2 3 

16 (d) saya tidak antusias 
terhadap sesuatu 

0 1 2 3 

17 (d) saya merasa tidak berharga 0 1 2 3 

18 (s) saya mudah tersentuh 0 1 2 3 

19 (a) saya merasakan kerja 
jantung saya  

0 1 2 3 

20 (a) saya merasa takut tanpa 
alasan yang jelas 

0 1 2 3 

21 (d) saya merasa hidup ini tidak 
berarti 

0 1 2 3 
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Lampiran 2 

PERCEIVED STRESS SCALE (PSS-10) 
PETUNJUK: Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 
dengan melingkari jawaban yang tepat. 
Pada bulan lalu: 

Pertanyaan  Tidak 
pernah 

Hampir 
tidak 
pernah 

Kadang-
kadang 

Sering Sangat 
sering 

1. Seberapa sering 
anda sering 
merasa kecewa 
karena yang 
terjadi tidak 
sesuai dengan 
apa yang  anda 
harapkan ? 

0 1 2 3 4 

2. Seberapa sering 
anda merasa 
tidak dapat 
mengendalikan 
hal-hal penting 
dalam hidup 
anda? 

0 1 2 3 4 

3. Seberapa sering 
anda merasa 
gelisah dan 
tegang? 

0 1 2 3 4 

4. Seberapa sering 
anda merasa 
yakin mengenai 
kemampuan 
anda dalam 
menangani 
masalah-
masalah pribadi 
anda? 

4 3 2 1 0 

5. Seberapa sering 
anda merasa 

4 3 2 1 0 
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bahwa segalanya 
berjalan sesuai 
dengan 
keinginan anda? 

6. Seberapa sering 
anda 
mendapatkan 
bahwa anda 
tidak dapat 
mengatasi segala 
hal yang harus 
anda lakukan 

0 1 2 3 4 

7. Seberapa sering 
anda mampu 
mengontrol 
gangguan dalam 
hidup anda? 

4 3 2 1 0 

8. Seberapa sering 
anda merasa 
senang dengan 
segala hal yang 
anda lakukan? 

4 3 2 1 0 

9. Seberapa sering 
anda merasa 
marah karena 
sesuatu yang 
terjadi diluar 
kendali anda? 

0 1 2 3 4 

10. Seberapa 
sering anda 
merasa begitu 
banyak kesulitan 
sehingga anda 
tidak mampu 
mengatasinya? 

0 1 2 3 4 
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Lampiran 3.  

HAMILTON ANXIETY RATING SCALE (HAMA-A) 

 

 

Lampiran 4.  

 

Lampiran 5. 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

 

 

 

 

 


