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Abstrak 
Hubungan antara kelainan kulit dan faktor psikologis sangatlah 
erat dan telah lama menjadi topik yang menarik. 
Psikodermatologi adalah cabang ilmu yang mempelajari 
keterkaitan antara kulit dan pikiran. Kelainan psikodermatologi 
atau dikenal dengan istilah penyakit psikokutaneous 
merupakan kondisi yang tidak jarang ditemukan pada praktek 
klinis. Sebanyak 30-40% pasien dengan manifestasi kulit 
memiliki masalah psikologi. Secara umum penyakit 
psikokutaneous dibagi menjadi 2, yaitu: (1) kelainan psikiatri 
primer, dimana kelainan psikiatri yang mendasari adanya 
manifestasi kulit; dan (2) kelainan dermatologi primer yaitu 
adanya penyakit kulit yang menyebabkan stres psikologis 
seperti depresi bahkan keinginan bunuh diri. Dokter kulit yang 
umumnya menerima pasien untuk pertama kali diharapkan 
memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk 
mengidentifikasi penyakit psikokutaneous ini. Dokter kulit juga 
diharapkan dapat melakukan pendekatan yang simpatik dan 
menjadi jembatan bagi pasien untuk berkonsultasi dengan 
psikiater maupun psikolog untuk mendapat penanganan yang 
komprehensif. Penatalaksanaan farmakologis dan non-
farmakologis dengan kerjasama interprofesi diperlukan dalam 
penanganan pasien dengan kelainan kulit yang disertai dengan 
gangguan psikiatri. 
Kata kunci: psikokutaneous, psikodermatologi, manifestasi 
kulit, gangguan psikiatri   
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Abstract 
Relationship between skin disease and psychological factors 
has long became a topic of interest. Psychodermatology is a 
domain of interface between dermatology and psychiatry that 
focus on the interaction of skin and the mind. 
Psychodermatologic or psychocutaneous disease is not an 
uncommon problem. Approximately 30-40% of patients with 
skin disease has a concomittant psychologic or psychiatric 
problem. Generally, psychocutaneous disease can be classified 
into 2 major group: (1) primary psychiatric disorder, in which 
the skin manifestation has an underlying psychiatric disease; 
(2) primary dermatologic disorder, which refers to skin disease 
that cause psychologic stress such as depression or even 
suicidal ideation. As a dermatologist that come contact with 
the patient in the frontline, we should be aware and capable to 
identify this complex disorder. Dermatologists were also 
expected to have a sympathic approach and act as a bridge for 
the patient to consult with psychiatrist or psychologist in order 
to facilitate a comprehensive management. Both 
pharmacology and non-pharmacology therapy with 
interproffesional teamwork were necessery for treatment of 
patient with psychocutaneous disorder.         
Keywords: psychocutaneous, psychodermatology, skin 
manifestation, psychiatric disease 
 

Pendahuluan 

Kelainan kulit sangat erat kaitannya dengan kondisi psikis 

pasien. Apakah berawal dari kelainan kulit yang menyebabkan 

penurunan percaya diri, depresi dan fobia sosial, ataukah 

berawal dari gangguan psikiatri yang kemudian menyebabkan 

manifestasi kulit, keduanya memerlukan penanganan yang 

adekuat dan komprehensif. Sistem saraf dan sistem integumen 

sama-sama berasal dari ektoderm dalam embriologi.1,2,3 Oleh 

karena itu, kulit dan saraf sangat berkaitan dalam respon 
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terhadap stimuli dan stres melalui koneksi neuropeptida, 

neuromodulator, dan sistem biokimia yang sama. Kulit juga 

merupakan organ yang sangat berespon terhadap emosi.6 Kulit 

adalah salah satu organ persepsi yang paling besar yang 

kemudian juga menerima afek dari persepsi tersebut. Sehingga 

tidak jarang banyak orang melampiaskan impuls agresif, 

kecemasan, ataupun perilaku akibat delusinya pada kulit dan 

menyebabkan manifestasi lesi kulit. Sebaliknya, pasien dengan 

kelainan kulit yang mengganggu penampilan akan 

mengakibatkan rasa depresi, malu, dan cemas berkaitan 

dengan penyakitnya.1,6   

Bidang kedokteran psikokutaneous atau 

psikodermatologi adalah salah satu cabang ilmu yang berfokus 

dalam menjembatani kondisi psikiatri dan kelainan 

dermatologi. Penyakit psikodermatologi adalah kondisi 

penyakit yang mencakup adanya interaksi antara pikiran dan 

kulit. Penatalaksanaan kondisi psikodermatologi ini tidak 

hanya memerlukan evaluasi kelainan kulitnya, tetapi juga 

masalah-masalah sosial, keluarga, ataupun pekerjaan dari 

penderita yang mungkin mendasari kelainan kulit yang 

terjadi.2,3 Setelah diagnosis ditegakkan, manajemen penyakit 

juga memerlukan pendekatan terpadu baik terhadap kelainan 

kulitnya maupun kelainan psikologisnya. Penderita dengan 

kelainan psikodermatologi seringkali juga menyangkal adanya 

gangguan psikis sehingga menolak untuk dirujuk ke ahli 

kejiwaan.2 Adanya dukungan dari keluarga, lingkungan sosial, 

dokter keluarga, ahli dermatologi dan psikiatri sangat 

diperlukan dalam mencapai manajemen yang komprefensif.2 
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Klasifikasi 

Penyakit psikodermatologi atau psychocutaneous disorders 

berdasarkan C. Koblenzer dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1) kelainan psikiatri primer dan 2) kelainan dermatologi 

primer. 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. Kelainan 

dermatologi primer merujuk pada kelainan kulit yang 

menyebabkan gangguan penampilan/disfigurement sehingga 

menyebabkan masalah psikiatri seperti depresi dan antisosial.1 

Beberapa literatur juga menyebutkan adanya kelainan 

psikofisiologis, yaitu merujuk pada kelainan kulit yang dapat 

dipengaruhi atau diperburuk oleh stres emosional. Beberapa 

penyakit yang tergolong pada kelompok ini antara lain akne, 

alopesia areata, dermatitis atopi, psoriasis, purpura 

psikogenik, rosasea, dermatitis seboroik, dan urtikaria.2,3,4 

Klasifikasi dan penyakit-penyakit psikodermatologi dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi dan Contoh Penyakit Psikodermatologi (dikutip 
dari kepustakaan no.1)  

Kategori Contoh 

Primary Psychiatric Disorders 
 
 
 
 
 
Primary Dermatologic Disorders 
 

Bromidrofobia 
Delusional parasitosis 
Dismorfofobia 
Dermatitis artefakta 
Ekskoriasi neurotik 
Trikotilomania 
Alopesia areata 
Akne kistik 
Hemangioma 
Iktiosis 
Sarkoma Kaposi 
Psoriasis 
Vitiligo 
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Kelainan Psikiatri Primer 

Kelainan psikiatri primer mengenai sekitar 5% dari seluruh 

pasien dermatologi. Biasanya pasien pada kelompok ini 

memiliki tilikan yang bervariasi, tetapi sebagian besar pasien 

memiliki tilikan buruk.1 Lesi umumnya diinduksi oleh pasien 

sendiri dan jika tidak diobati memiliki prognosis yang buruk. 

Terdapat klasifikasi umum mengenai penyakit-penyakit yang 

tergolong dalam kelompok ini. Beberapa penyakit kadang 

dapat tumpang tindih antar kelompok.1 Klasifikasi kelompok 

penyakit psikiatri primer dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Klasifikasi Penyakit Psikiatri Primer (dikutip dari kepustakaan 
no.1) 

Kategori Penyakit 

Delusional 
 
 
Factitious 
 
 
 
Somatoform 
 
 
Kompulsif 
 

Delusional parasitosis  
Body odor delusion/bromidrofobia 
Sindrom hipokondriakal 
Body Dismorphic Disorder (BDD) 
Sindrom dermatitis para-artefakta 
Sindrom dermatitis artefakta 
Malingering   
BDD 
Disestesia kutaneus 
Sindrom somatisasi 
Cuci tangan kompulsif  
Liken simpleks kronikus 
BDD 

 

Berikut akan dijabarkan beberapa kelainan psikiatri primer 

dengan manifestasi kulit yang umum ditemukan.  

Delusional Parasitosis 

Delusional parasitosis masuk ke dalam kelompok kelainan yang 

disebut dengan ‘monosymptomatic hypochondriacal 

psychosis’.  Pasien pada kelompok ini mengalami delusi 
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terbatas. Delusional parasitosis adalah keluhan yang paling 

umum dari kelompok ini.2 Secara epidemiologi delusional 

parasitosis predominan pada wanita usia pertengahan dan 

usia tua.1,4  Pada delusional parasitosis, pasien meyakini 

dengan kuat bahwa di kulitnya telah terinfestasi oleh suatu 

organisme. Karena delusi yang terjadi terbatas, kelainan ini 

dibedakan dengan skizofrenia, dimana terdapat defisit 

fungsional yang multipel.2 Penyakit yang lebih jarang pada 

kelompok ini antara lain adalah hipokondriakal dimana pasien 

percaya bahwa dia telah terkena suatu penyakit tertentu 

seperti HIV, kanker, dll; serta bromidrofobia dimana pasien 

memiliki delusi bahwa badannya berbau. Pasien juga memiliki 

pemahaman mengenai bagaimana organisme ini 

bereproduksi, bergerak di dalam kulit dan kadang keluar dari 

kulit.2,4 Pasien biasanya datang dengan apa yang dikenal 

sebagai ‘matchbox sign’ yaitu dimana pasien datang 

membawa spesimen berupa debris, sedikit bagian kulit yang 

terekskoriasi, atau bagian serangga yang tidak berhubungan di 

dalam kotak korek api (matchbox) atau kontainer lainnya 

sebagai bukti adanya infestasi.2,3,5 Lesi kulit bervariasi dari 

ekskoriasi ringan sampai dengan ulkus yang luas. Karena delusi 

bersifat terbatas, pasien memiliki organisasi pikir yang normal 

dan tampak meyakinkan dari penampilan luar sehingga 

lingkungannya akan mempercayai benar adanya infestasi 

tersebut. Beberapa gangguan psikiatri yang harus dibedakan 

dengan kelompok ‘monosymptomatic hypochondriacal 

psychosis’ ini antara lain skizofrenia, depresi dengan gejala 

psikosis, dan psikosis yang diinduksi obat. 1,2 

 Gangguan organik yang dapat memicu delusional 

parasitosis antara lain sindrom penarikan dari kecanduan 

kokain, amfetamin, dan alkohol; defisiensi vitamin B12; 
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sklerosis multipel; penyakit serebrovaskular; maupun 

neurosifilis. Jika kelainan dasar penyakit organik seperti 

tersebut di atas dapat ditemukan, diagnosis delusional 

parasitosis tersendiri tidak diperlukan. Pilihan terapi pada 

delusional parasitosis adalah pengobatan antipsikotik seperti 

haloperidol. 2,4 

 Tantangan dalam pengobatan delusional parasitosis 

adalah pemberian antipsikotik tanpa menyinggung pasien. 

Diperlukan pendekatan secara perlahan dan diplomatis serta 

empati agar pasien memahami dan bersedia mengikuti saran 

pengobatan yang diberikan.4 

 

Ekskoriasi Neurotik dan Dermatitis Artefakta 

Dermatitis artefakta secara umum merujuk pada kondisi 

dimana pasien secara sengaja menyebabkan lesi kulit pada 

dirinya sendiri. Pasien biasanya menggunakan alat untuk 

menggaruk dan menghilangkan gatal seperti instrumen tajam, 

rokok yang menyala, atau bahan-bahan kimia.2 Berbeda 

dengan pasien malingering yang melakukan hal serupa untuk 

mendapat imbalan sekunder dari sekitarnya seperti perhatian, 

uang, dan kebebasan tanggung jawab, pasien dengan 

dermatitis artefakta menyebabkan lesi kulit untuk mendapat 

imbalan primer dari dirinya sendiri berupa keuntungan 

emosional dan psikologis. Kelainan ini umumnya ditemukan 

pda wanita terutama dewasa muda hingga dewasa. Pasien 

pada kelompok ini umumnya menyangkal bahwa pasien 

sendiri yang menyebabkan lesi kulit namun seringkali 

kebingungan menjelaskan bagaimana lesi bisa terjadi.1,4  

Istilah ekskoriasi neurotik atau ekskoriasi psikologis 

digunakan saat pasien sendiri menyebabkan ekskoriasi 

(scratch marks) secara repetitif dan kompulsif. Namun tidak 
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seperti pasien pada dermatitis artefakta, pasien pada kondisi 

ini mengakui bahwa diri mereka sendiri yang menyebabkan 

adanya lesi kulit. Kelainan ini adalah kelainan psikokutaneous 

yang paling umum ditemukan, mencapai 2% dari keseluruhan 

pasien dermatologi, dan biasanya ditemukan pada wanita usia 

pertengahan.1,4  

 Kelainan psikologi yang umum mendasari dermatitis 

artefakta dan ekskoriasi neurotik antara lain episode depresi 

berat, gangguan cemas, dan gangguan obsesi-kompulsi. 

Kadang pasien menggaruk akibat respon dari ide-ide 

delusional dengan didasari oleh gangguan psikosis. Pasien 

dengan ekskoriasi neurotik biasanya memiliki depresi 

sedangkan pasien dengan dermatitis artefakta biasanya 

didasari oleh kelainan psikiatri yang lebih berat seperti 

gangguan kepribadian borderline atau psikosis.1,2,4 

 Secara klinis lesi dermatitis artefakta dapat ditemukan 

di seluruh tubuh dengan bentuk lesi dapat menyerupai banyak 

dermatosis. Beberapa tanda yang dapat mengarahkan 

kelainan ini antara lain lesi umumnya terdapat pada area yang 

mudah dijangkau, dengan pola geometris dan tepi bersudut 

dan dikelilingi kulit yang normal. Morfologi lesi tampak aneh 

dan tidak memenuhi kriteria diagnosis dermatosis lainnya. 

Pemeriksaan histopatologi tidak membantu diagnosis.1,4  

 Pasien ekskoriasi neurotik umumnya menunjukkan 

adanya rasa gatal yang hebat yang kemudian menyebabkan 

garukan persisten sehingga menyebabkan siklus gatal garuk. 

Lesi klinis tampak berupa ekskoriasi dalam berbagai tahap dan 

penyembuhan terutama di bagian ekstensor ekstrimitas, 

punggung atas, dan wajah. Pasien sering pula tampak dengan 

ekskoriasi yang berlebihan dari dermatosis yang sudah ada 

sebelumnya seperti folikulitis dan akne.1       
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 Pada pasien dengan kelainan dasar depresi yang 

menyebabkan ekskoriasi neurotik, salah saru obat 

antidepresan yang dapat digunakan adalah doxepin. Doxepin 

adalah salah satu antidepresan trisiklik yang memiliki efek 

sedatif dan penenang serta efek antipruritus yang kuat. Pasien 

dengan depresi dan agitasi serta dengan keluhan gatal yang 

hebat dapat secara efektif diobati dengan golongan ini. 

Golongan antidepresan seperti SSRIs juga dapat digunakan.2   

 

Trikotilomania 

Trikotilomania dari sudut pandang dermatologi adalah suatu 

kondisi dimana seseorang mencabut rambutnya sendiri. 

Sedangkan dari sudut pandang psikiatri trikotilomania harus 

mencakup sifat impulsif dalam pencabutan rambut tersebut.2 

Kelainan psikiatri yang mendasari umumnya adalah gangguan 

obsesi kompulsi, namun kelainan lain yang dapat mendasari 

adalah simple habit disorder, reaksi terhadap situasi stres, 

retardasi mental, depresi dan kecemasan, serta delusi yang 

meyakinkan pasien bahwa ada sesuatu pada akar rambut yang 

harus dicabut. Kondisi terakhir ini dikenal dengan trikofobia. 

Beberapa diagnosis banding dari trikotilomania antara lain 

alopesia areata, sifilis, dan tinea kapitis.2  

 Berdasarkan epidemiologi prevalensi berkisar antara 

0,5% - 3,5% dengan rerata usia pasien antara 10-13 tahun. 

Secara klinis trikotilomania akan tampak sebagai nonscarring 

alopecia, dengan rambut patah pada panjang yang bervariasi, 

dengan densitas rambut yang normal, serta hair pull test 

negatif. Area yang terkena antara lain kulit kepala, bulu mata, 

alis dan rambut pubis dengan sebagian besar pasien mencabut 

rambut pada lebih dari satu lokasi.1,4   
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 Diagnosis trikotilomania dapat ditunjang oleh 

pemeriksaan histopatologi, dimana akar rambut mengalami 

perubahan yang dikenal sebagai trikomalasia yang hanya 

terjadi pada kondisi trikotilomania. Pemeriksaan ini dapat 

digunakan jika pasien menyangkal telah mencabut 

rambutnya.1,4  

 Penatalaksanaan trikotilomania tetap berdasarkan 

pada kelainan kejiawaan yang mendasari. Karena kelainan 

yang paling umum adalah gangguan obsesi kompulsi, terapi 

yang digunakan adalah anti obsesi – kompulsi seperti 

fluoxetine, paroxetine, fluvoxamine, sertraline, dan 

clomipramine. Pendekatan non farmakologi mencakup 

psikoterapi dan terapi perilaku.1,2 

 

Body Dismorphic Disorder  

Body dismorphic disorder atau dismorfofobia adalah suatu 

kondisi kronis yang ditandai dengan adanya perhatian dan 

fokus yang berlebihan terhadap defek yang diasumsikan ada 

pada penampilan fisik, walaupun sebenarnya penampilan 

tampak sepenuhnya normal.3 Kelainan  psikologis ini 

menyebabkan gangguan fungsi sosial, kualitas hidup yang 

rendah, dan respon terhadap pengobatan yang rendah. 

Keluhan mengenai penampilan penderita biasanya berpusat 

pada 3 area yaitu wajah, kepala, dan kelamin. Kelainan ini 

diperkirakan terjadi pada 0,7% - 2,4% dari populasi umum dan 

hingga 12% dari pasien dermatologi. Kelainan ini umunya 

dihubungkan dengan gangguan mood seperti depresi (37%), 

fobia sosial (33%%), dan gangguan obsesi-kompulsi (26%). 

Sekitar 80% pasien dengan BDD memiliki keinginan bunuh diri 

dan 24%-48% pernah melakukan percobaan bunuh diri.3,4  
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 Keluhan pasien BDD dapat berupa defek pada wajah 

seperti kemerahan, skar, pori-pori yang besar, rambut halus, 

dan adanya asimetri pada wajah. Keluhan seperti kerontokan 

rambut, skrotum berwarna merah, dan adanya duh tubuh juga 

pernah dilaporkan. Strategi untuk dapat mengurangi defek 

yang dikeluhkan dapat berupa kamuflase, berulang kali 

memeriksa di cermin atau sebaliknya menghindari cermin, 

membandingkan defek dengan bagian tubuh lain, serta 

melakukan tindakan/pengobatan untuk ‘mengobati’ defek. 

Pasien wanita seringkali terfokus pada penampilan pinggul dan 

perut sehingga kelainan ini umum ditemukan bersamaan 

dengan bulimia nervosa.3,4 

 Pasien BDD umumnya akan datang kepada banyak ahli 

dermatologi atau ahli bedah plastik berkaitan dengan 

pengobatan dari defek yang dirasakan dan senang berpindah-

pindah dokter. Namun, jika pasien menerima pengobatan dan 

kemudian tidak menunjukkan perbaikan, pasien seringkali 

merasa kecewa, dan mengalami perburukan secara 

psikologis.1,3 Hal ini menyebabkan pendekatan secara 

kosmetik dan atau bedah aestetik tidak disarankan. Kelainan 

BDD ini seringkali bersifat kompleks dan memerlukan 

pendekatan multimodal menggunakan terapi medikamentosa 

serta terapi kognitif dan perilaku.4 Pendekatan 

medikamentosa antara lain menggunakan golongan SSRIs, 

clomipramine, dan haloperidol dengan hasil yang bervariasi.3  

       

Kelainan Psikiatri Sekunder 

Penyakit kulit jarang mengancam jiwa namun dihubungkan 

dengan morbiditas yang signifikan dan sangat mempengaruhi 

kualitas hidup. Kelainan psikiatri sekunder mencakup sekitar 

30% dari seluruh pasien dermatologi. Penyakit kulit yang 
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bersifat kronis dan mengenai area yang terbuka seperti pada 

psoriasis dan vitiligo akan menggangu penampilan fisik dan 

menyebabkan rasa malu, depresi, kecemasan, citra diri yang 

buruk, rasa percaya diri kurang dan bahkan memicu keinginan 

bunuh diri. Seringkali pasien juga menerima diskriminasi dan 

isolasi sosial sehingga menambah beban pasien secara 

psikologis.1,4   

 

Kelainan Psikofisiologis 

Kelainan psikofisiologis adalah kondisi kelainan kulit yang 

seringkali dipengaruhi atau diperberat oleh stres emosional. 

Klasifikasi kelompok ini diajukan oleh Koo dan Lee bersama 

dengan dua kelompok klasifikasi lainnya.7 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.8 Pada 

banyak dermatosis kronis, stres emosional dapat memicu 

siklus gatal-garuk, sehingga terapi terhadap pasien yang 

rekalsitran harus disertai dengan tatalaksana terhadap stres 

sebagai faktor yang memperberat. Pasien biasanya merasa 

malu mengakui masalah psikologis yang dihadapi, sehingga 

diperlukan pendekatan secara perlahan. Kursus manajemen 

stres, teknik-teknik relaksasi, musik, atau latihan dapat 

membantu menangani masalah pada pasien dalam kondisi 

seperti ini. Jika terdapat masalah psikososial atau pekerjaan 

yang spesifik, terapi dan konseling yang terkait mungkin dapat 

membantu.3,5  

 Pada pasien dengan stres atau ketegangan yang 

memerlukan terapi anti cemas, terdapat dua kelompok 

anticemas umum yang dapat dgunakan. Benzodiazepin secara 
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umum dapat digunakan untuk meredakan cemas, stres dan 

ketegangan secara cepat, dan digunakan hanya jika 

diperlukan. Pada pasien dengan gangguan cemas yang kronis, 

golongan selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) secara 

umum aman dan efektif. Jika gangguan stres dan cemas 

dianggap berat dan pasien memerlukan rujukan ke ahli 

kejiwaan, rujukan harus didiskusikan dengan pasien secara 

suportif dan diplomatis sehingga pasien dapat menerima 

bahwa konsultasi psikiatri diperlukan sebagai penunjang terapi 

dermatologi.3 

 

Pengobatan Psikotropika yang Digunakan di Bidang 

Dermatologi 

Pengobatan psikotropika umum digunakan.pada kondisi-

kondisi penyakit psikokutaneus. Pengobatan ini digolongkan 

sesuai dengan kegunaan klinisnya seperti (antidepresan atau 

antipsikotik), namun kemudian juga digolongkan berdasarkan 

struktur kimia dan/atau mekanisme kerjanya. Beberapa 

pengobatan yang umum digunakan pada kondisi ini adalah 

golongan antidpresan, anticemas, dan antipsikotik. Beberapa 

obat psikotropika yang umum digunakan di Bidang 

Dermatologi dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Obat-obatan yang Umum Digunakan pada Kelainan 
Psikokutaneous (dikutip dengan perubahan dari kepustakaan 
no.5) 

Kategori Obat Dosis Efek Samping 
Umum 

Keterangan 

Anti 
depresan 
SSRIs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fluoxetine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sertraline 
 
 
Escitalo-
pram 
 
 
 
 
 
 
Venlafaxine 
XL 
 
 
 
 
 
Duloxetine 
 
 
 
 
 
 

 
 
20 mg/hari 
dapat 
ditinggkatkan 
dgn interval 
3-4 minggu 
sampai dosis 
maks 60 
mg/hari 
 
50-200 
mg/hari 
 
10 mg sekali 
sehari 
maksimal 20 
mg/hari 
 
 
 
 
75-150 mg 
sekali sehari 
 
 
 
 
 
mulai pada 
dosis 30 mg 
sekali sehari 
maks 120 
mg/hari 
 

 
 
mual muntah, 
dispepsia, nyeri 
abdomen, diare, 
agitasi, 
insomnia, 
hiponatremia 
 
 
 
sama dengan di 
atas 
 
sama dengan di 
atas 
 
 
 
 
 
 
Gastrointestinal, 
palpitasi, 
nausea, 
berkeringat, 
Tekanan darah 
meningkat 
 
sama dengan di 
atas, nausea 
sangat sering  
 
 
 

 
 
lebih sering 
menyebabkan 
ansietas dan 
insomnia 
dibandingkan 
SSRis lainnya 
 
 
 
discontinuation 
syndrome jika 
dihentikan tiba-
tiba mencakup 
sakit kepala, 
ansietas, 
parestesia, flu-
like syndrome, 
gangguan tidur  
 
 
Dihentikan jika 
tidak berespon 
dalam 8-12 
minggu 
 
 
 
sedasi kuat, baik 
untuk keluhan 
pruritus 
nocturnal  
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NaSSa 
 
 
 
 
 
 
 
TCA dan 
yang 
berkaitan 

Mirtazapine 
 
 
 
 
 
 
 
Amitriptyline 
 
 
 
 
 
 
 
Imipramine 
 
 
 
 
 
 
Doxepine 

15 mg sekali 
sehari 
(malam hari), 
naikkan 
dalam 2-4 
minggu, maks 
45mh/hari 
 
75 mg sekali 
sehari malam 
hari sampai 
150-200/hari 
 
 
 
 
75 mg/hari 
dapat 
ditingkatkan 
sampai 
dengan 150-
200 mg/hari 
 
mulai dengan 
dosis 25 mg 
saat malam 
dan dititrasi 
menjadi 75 
mg/hari  

peningkatan 
nafsu makan dan 
berat badan, 
edema, sedasi 
 
 
 
 
prolong QT 
interval, 
peningkatan BB, 
hipotensi 
ortostatik, efek 
samping 
antikolinergik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Overdosis TCA 
dapat berakibat 
fatal. Perhatian 
pada pasien 
dengan riwayat 
kejang dan 
manik-depresif 
karena dapat 
menurunkan 
ambang kejang 
dan memicu 
episode manik 
serta memicu 
bunuh diri  

Anti-
psikotik 

 

Risperidon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mulai dengan 
dosis 0,25-0,5 
mg saat 
malam hari 
dan 
ditingkatkan 
sampai 4 
mg/hari 
 
 
 
 

sedasi, cemas, 
dizziness, rinitis, 
fatigue, 
gangguan 
akomodasi, 
prolong QT 
interval 
 
 
 
 

aman pada 
lansia, karena 
memiliki efek 
antikolinergik 
(mulut kering, 
mata kabur, 
konstipasi, 
urinary 
hesitation) yang 
minimal 
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Olanzapine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aripiprazole 
 

mulai dengan 
dosis 5-10 
mg/hari, 
titrasi hingga 
10-15 
mg/hari 
 
 
 
10mg/hari 

sedasi, efek 
antikolinergik, 
peningkatan 
berat badan, 
sindrom 
metabolik, DM 
tipe II, dan 
hiperlipidemia  
 
Efek 
ekstrapiramidal, 
sindrom 
metabolik dan 
peningkatan 
berat badan  
lebih jarang, 
tidak memiliki 
efek 
antikolinergik 

sangat efektif 
pada parasitosis 
delusional tetapi 
tidak menjadi 
pilihan utma 
karena profil 
efek samping 
yang buruk  
 
 

Benzodia
zepine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antihista
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorazepam, 
Diazepam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydroxyzine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5-2 mg/hari 
15-30 
mg/hari 
dalam dosis 
terbagi 
 
 
 
 
 
 
5-100 
mg/hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sedasi, 
ketergantungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mengantuk, 
stimulasi 
paradoksikal, 
sakit kepala, 
gangguan 
psikomotor, efek 
antimuskarinik 
seperti retensi 
urin, dan mulut 
kering 
 

batasi 
penggunaan 
hanya 3-4 
minggu, jangan 
stop langsung 
tanpa dititrasi 
untuk 
menghindari 
rebound 
phenomenon 
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Antiepi-
lepsi 

Gabapentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregabalin 

mulai dengan 
300 mg 
malam hari 
selama 1 
minggu, 
titrasi 
menjadi 300 
mg 2 kali 
dalam 
seminggu 
 
200-450 
mg/hari dosis 
maksimal 600 
mg/hari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mulut kering, 
konstipasi, mual 
muntah, 
flatulen, edema, 
dizziness, 
mengantuk, 
gangguan 
memori, kadang 
dapat 
menyebabkan 
Sindrom 
Stevens-Johnson 
dan gatal 

Onset lebih 
lambat dari 
benzodiazepine 
tetapi lebih 
jarang 
meneybabkan 
ketergantungan  
 
 
 
 
hindari 
penghentian 
mendadak, 
perhatian pada 
psien dengan 
gagal jantung 
kongestif, 
gangguan ginjal, 
dan kehamilan 
 

 

Pengobatan Non Farmakologi 

Dokter kulit perlu melakukan konsultasi dan rujukan kepada 

bagian Psikiatri segera setelah memungkinkan bagi pasien. 

Beberapa pilihan terapi non farmakologi yang umumnya 

digunakan terhadap pasien dengan kelainan psikokutaneous 

antara lain terapi kognitif-perilaku, psikoterapi fokus pada 

tilikan, hipnosis, mindfullness-based cognitive therapy, 

biofeedback, dan terapi keluarga. Tidak terdapat terapi yang 

lebih superior dibandingkan lainnya karena setiap terapi 

bersifat individual bergantung pada kondisi dan diagnosis 

pasien.3,4       
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Peranan Dokter Kulit 

Sekitar 20-40% pasien yang datang ke dengan keluhan kulit 

juga mengalami gangguan psikiatri dan atau gangguan 

psikologi yang berhubungan dengan kelainan kulitnya.1 

Sebagian besar pasien ini tidak memiliki tilikan mengenai 

peranan psikogenik dalam keluhannya sehingga akan menolak 

berbagai bentuk rujukan ke psikiatri.5 Sebagai dokter kulit yang 

pertama kali menerima pasien dalam kondisi seperti ini 

diharapkan memiliki kewaspadaan dan pengetahuan 

mengenai diagnosis yang umum, manifestasi klinis baik secara 

dermatogi maupun psikiatri, serta dasar-dasar pengobatan 

yang diperlukan. Dokter kulit diharapkan dapat 

mengidentifikasi kelainan psikiatri primer dengan manifestasi 

kulit, menilai sejauh mana peranan stres pada kelainan 

psikofisiologis, dan seberapa besar beban psikologis pada 

pasien dengan kelainan dermatologis primer.4 Dokter kulit juga 

diharapkan dapat memulai terapi non farmakologis serta 

terapi farmakologis dasar pada kelainan psikokutaneous dan 

harus mengetahui kapan waktu yang ideal untuk melakukan 

rujukan ke ahli jiwa. Dokter kulit hendaknya dapat melakukan 

pendekatan yang simpatik dan dapat menjadi jembatan bagi 

pasien untuk berkonsultasi dengan psikiater maupun psikolog 

untuk mendapat penanganan yang komprehensif.1,4,5   
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