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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A  LATAR  BELAKANG 

Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh yang membungkus otot-otot 

dan organ-organ dalam tubuh manusia dan kulit juga merupakan organ terluar 

yang terdapat pada seluruh pemukaan tubuh. Oleh karena itu, kulit akan 

tersentuh oleh lingkungan eksternal dan merupakan pertahanan terdepan begi 

tubuh. Kulit yang paling pertama terpengaruh oleh perubahan-perubahan 

lingkungan. Perubahan pada kulit dapat terjadi karena perubahan lingkungan, 

gangguan sistemik, dan gangguan dari kulit (integumen) itu sendiri (Brunner 

& Suddarth, 2012) 

Salah satu kasus yang terjadi dari sekian banyak gangguan  sistem 

integumen adalah Sellulitis. Sellulitis  merupakan  infeksi  pada  jaringan  

subkutan,  terjadi  pada  orang-orang  dengan  imunitas  normal  dan  

kebanyakan  di  derita  oleh  anak-anak  dan  usia  lanjut,  Sellulitis  

mempunyai  tiga  karakterristik  yaitu  peradangan  sufurstip  sampai  jaringan  

subkutis,  mengenai  pembuluh  limfe  dan  permukaan, plak eritematus, batas  

tidak  jelas dan  cepat  meluas.  Sebagian  besar  kasus  Sellulitis  disebabkan  
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oleh  bakteri  streptococus  dan  staphylococus  yang  masuk  dari  luka  pada  

kulit,  seperti  luka  gores,  Bila  terjadi  nekrosit  jaringan  maka  tindakan  

bedah  untuk  mengangkat  jaringan  nekrotik  tersebut  atau disebut  

Debridement. (Muttaqin,  2013). 

 Umumnya Sellulitis akan tampak membaik, pemberian antibiotik 

dapat diganti dari IV menjadi oral bila gejala kemerahan, hangat, dan 

pembengkakan telah berkurang secara nyata. Total lamanya pemberian 

antibiotik kira-kira 10 - 14 hari. Insisi dan drainase dapat di lakukan jika 

daerah itu menjadi supuratis (Cecily, 2009). Selain penyembuhan dengan 

obat-obatan medis dan pengobatan  yang di tempuh ada obat yang lebih 

ampuh yaitu doa. 

 Begitu  juga  tanggung  jawab  perawat  bagi  pasien  Sellulitis  

meliputi membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia diantaranya 

mempertahankan  kebersihan  klien,  pertahankan  infuse  IV  untuk  

memberikan antibiotik IV bila di indikasi kan, anjurkan posisi nyaman  dan  

imobilisasi  area  yang  sakit.  Berikan  mandi  hangat  untuk menghilangkan 

inflamasi dan meningkatkan drainase dan berikan atau  

anjurkan pemberian sendiri analgetik sesuai ketentuan pantau terhadap efek 

samping. (Nettina, 2011).   
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 Sellulitis  lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan, 5 

sampai 14 % kasus Sellulitis pada anak di sebabkan oleh H. influenzae tipe B. 

lebih dari 85 % anak dengan Sellulitis H. influenzae tipe B berusia kurang dari 

dua tahun. Peran H. influenzae tipe B harus berkurang secara signifikan 

karena bayi secara rutin menerima vaksin terkait. (Cecily, 2009). 

  Sellulitis di beberapa negara di Asia (exstrapolated statistic) 

menentukan angka kejadian di Indonesia 318.332 orang yang terbesar  Cina 

sebanyak 3.247.119 orang dan India sebanyak 2.662.676 orang.  Di Amerika 

di perkirakan 400 atau 0.2 % atau 680.00 orang menderita Sellulitis (Glenda, 

2009). Saat ini angka kejadian Sellulitis diperkirakan  akan terus meningkat. 

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan  peningkatan  prevalensi  dari 

1.5% - 2.3% menjadi 5.7%  pada penduduk usia lebih dari 15 tahun (Subekti, 

2010), karena penyakit ini dapat  mengenai  semua  organ  tubuh  dan  

menimbulkan  berbagai macam keluhan. Sellulitis yang tidak ditangani dapat 

mengakibatkan berbagai penyulit atau komplikasi yang meliputi komplikasi 

akut dan kronik (Supartondo  dan  Waspadji, 2008). 

Prevalensi  Sellulitis  pada bangsa kulit putih berkisar antara 3-6% dari 

orang dewasa. Negara-negara berkembang yang laju pertumbuhan 

ekonominya sangat menonjol, seperti di Singapura, kekerapan Sellulitis 
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sangat meningkat dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Menurut penelitian 

epidemiologi yang sampai saat ini dilaksanakan di Indonesia, kekerapan 

Sellulitis di Indonesia berkisar antara 1.4- 1.6%, kecuali di dua tempat yaitu di 

Pekajangan, 2.3% dan di Manado 6% (Suyono, 2010). Gaya hidup 

mempengaruhi kejadian Sellulitis, dimana penelitian yang dilakukan di 

Jakarta  tahun 2005  kekerapan  Sellulitis  di  daerah  urban  yaitu  di 

kelurahan Kayu Putih adalah 5,69%, sedangkan di Jawa Barat tahun 2007 

angka kejadian sekitar 1,1%. Penelitian lainnya yang dilakukan antara tahun 

2005 dan 2009 di daerah Depok didapatkan prevalensi Sellulitis sebesar 

14.7% (Depkes, 2012). 

Penanganan Selulitits di Kotamadya Sukabumi diantaranya dilakukan 

oleh tenaga kesehatan di RS terdekat. Penderita Sellulitis di Ruang Tulip 

Rumah Sakit Bhayangkara SETUKPA LEMDIKLAT POLRI Kota Sukabumi, 

dengan  jumlah  pasien  dengan  diagnosa  Selulitis  yang  masuk dari  bulan  

September  2018 – Maret 2019  sebanyak 2 kasus  dengan  indikasi  Selulitis  

pada  eksteremitas  bawah  dengan tindak  lanjut  debridement.  

selulitis tidak termasuk kedalam sepuluh penyakit terbanyak di ruang 

tulip RS Bhayangkara SETUKPA LEMDIKLAT POLRI Kota Sukabumi. 
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Penanganan daripada kasus Sellulitis di rumah sakit perlu  perawatan yang 

intensif dikarenakan kasus Sellulitis berdampak pada kebutuhan  dasar  

manusia  yaitu  gangguan  rasa  nyaman  nyeri, gangguan nutrisi, gangguan 

pola aktifitas, gangguan pola eliminasi, gangguan rasa aman cemas, gangguan 

citra tubuh (Brunner & Suddarth, 2012 ).   

Hasil pengkajian tanggal 26  Februari - 02  Maret 2019 pada Tn. S di 

Ruang  Tulip Rumah Sakit Bhayangkara SETUKPA LEMDIKLAT POLRI  

Kota Sukabumi dengan  diagnosa  medis  post  oprasi  debridement  dengan  

indikasi  Selulitis  pedis  sinistra, pada  kasus  Selulitis  yang  di  derita  klien  

telah   terjadi  peluasan  jaringan  nekrotik  sehingga  harus  di  lakukan  

tindakan  debridement  akibat  dari   infeksi  berat  pada  jaringan  subkutan  

kulit, dan penulis  menemukan masalah keperawatan pada Tn. S diantaranya ; 

Nyeri berhubungan dengan luka pada ekstremitas kiri bawah, infeksi 

berhubungan dengan bakteri streptococcus di bawah kulit sub kutan, 

Intoleransi aktivitas berhubungan dengan keterbatasan gerak, cemas 

berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakit. Maka dari itu, 

asuhan  keperawatan  yang  di berikan  secara  komprehensif  dan  

berkesinambungan  serta memandang  pasien dari  aspek  bio-psiko-sosial-
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spritual  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pasien  dapat mempercepat  proses 

penyembuhan. 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  penulis tertarik 

untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan 

pada Tn. S dengan Gangguan Sistem Integumen : Post  Op   Debridement  et 

causa  Sellulitis  Pedis Siniatra  di Ruang Tulip Rumah Sakit 

Bhayangkara SETUKPA LEMDIKLAT POLRI  Sukabumi’’  

 

B.  TUJUAN 

 1 . Umum  

Untuk  mendapatkan  pengalaman  secara  nyata  dalam  memberikan  

asuhan  keperawatan  secara  langsung  pada  klien  dengan  Post Op 

bebridement et causa  selulitis  pedis  sinistra  di ruangan  tulip1  yng  

khoprehensip  meliputi  aspek   bio-pisiko-sosial  dan spritual  dengan  

pendekatan  proseses  keperawatan. 

2. Khusus 

a. Mampu  melakukan   pengkajian  Post Op debeidement et causa  

selulitis  sinistra  diruang tulip Rumah Sakit Bhayangkara SETUKPA 

LEMDIKLAT POLRI  Sukabumi  
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b. mampu  menegakan  diagnose  keperawatan post  op  debridement  et  

causa  silulitis  pedis  sinistra  di  ruang  tulip Rumah Sakit Bhayangkara 

SETUKPA LEMDIKLAT POLRI  Sukabumi  

c.  Mampu  melaksanakan  asuhan  keperawatan  post  op  debridement  

et  causa  silulitis  pedis  sinistra  di  ruang  tulip Rumah Sakit Bhayangkara 

SETUKPA LEMDIKLAT POLRI  Sukabumi  

d. Mampu mengemplementasikan asuhan keperawatan post  op  

debridement  et  causa  silulitis  pedis  sinistra  di  ruang  tulip Rumah Sakit 

Bhayangkara SETUKPA LEMDIKLAT POLRI  Sukabumi 

 e. mampu melakukan  evaluasi  asuhan  keperawatan  post  op  

debridement  et  causa  silulitis  pedis  sinistra  di  ruang  tulip Rumah Sakit 

Bhayangkara SETUKPA LEMDIKLAT POLRI  Sukabumi  

f.  mampu  membandingkan  antara  konsep  dengan   kenyataan   post  

op  debridement  et  causa  silulitis  pedis  sinistra  di  ruang  tulip  Rumah 

Sakit Bhayangkara SETUKPA LEMDIKLAT POLRI  Sukabumi  

 

C. METODE TELAAH 

1.  Metode deskriptif 

  Menggambarkan  pelaksanaan  asuhan  keperawatan  yang  di 

laksanakan  terhadap  salah seorang  klien  dengan  post  op  debridement  et  
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causa  silulitis  pedis  sinistra  di  ruang  tulip Rumah Sakit Bhayangkara 

SETUKPA LEMDIKLAT POLRI  Sukabumi  

2.  teknik  pengumpulan  data  

a)   Data  Primer 

 adalah  data data  yang di  dapat  dari  pasien  yang  dapat  

memberikan  inpormasi  yang  lengkap  tentang  masalah  kesehatan  dan  

keperawatan  yang  di hadapi. 

1)   Obserpasi  

Merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  

mengamati  secara  langsung  gambar  fisik  klien  selama  di lakukan  

tindakan  keperawatan. 

 2)  Wawancara   

Merupakan  teknik  pengumpulan  data  secara  lisan  atau  tanya  

jawab  kepada  klien  maupun  keluarga  untuk  mengetahui  keluhan  klien. 

 3)  Pemeriksaan  fisik 

 (a) Inspeksi  

  Merupakan  proses  observasi  dengan  menggunakan  mata,   dapat   

mendeteksi   anda tanda  fisik  yang  berhubungan  dengan  status  fisik 
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 (b)  Palpasi  

Merupakam  pemerikasaan  pisik  menggunskan   sentuhan  atau 

rabaan   metode  ini di  gunakan  untuk  mengetahui  ciri ciri  jaringan  atau  

organ. 

 (c)  perkusi   

 Merupakan  pemeriksaan  fisik  dengan  cara  menyetuk,  bertujuan  

untuk  mengetuk  batas-batas organ  atau  bagian  tubuh  dengan  merasakan  

pibrasi  yang  di timbulkan  akibat  adanya  ketukan  yang  yang  di berikan  

kebawah  jaringan  kulit. 

b)  Data Sekunder 

 adalah  data  yang  di  dapatan  dari  keluarga  klien, studi  dokumentasi,  

catatan  medis  catatan  keperawatan,  dan hasil  pemeriksaan  penunjang. 

 

D.  SISTEMATIKA PENULISAN 

 Laporan  stadi  kasus  merupakan  hasil  pelaksanaan  asuhan  keperawatan  

pada  klien  dengan  silulitis pedis  sinistra  yang  terdiri  dari 4  bab,  adapun  

sistematika  penulisannya  adalah  sebagai  berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN, berisi  latar belakang  masalah,  tujuan  

penulisan,metode  telaah,  dan  sistematika  penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN  PUSTAKA, terdiri  dari, anatomi  fisiologis  kulit, 

konsep  dasar  yang  menggambarkan  terjadinya  masalah: 

Definisi/pengertian  selulitis,etiologi, patofisiologi, manifestasi  klinik,  

pemeriksaan  diagnostik, manajemen  medik dan konsep  dasar  keperawatan  

yang  menjelaskan  proses  asuhan  keperawatan  menurut  studi  dokumentasi. 

BAB III : TINJAUAN  KASUS  DAN  PEMBAHASAN, terdiri  dari  

pengkajian  keperawatan  analisa  data, prioritas, diagnosa keperawatan, 

intervensi  dan  implementasi,evaluasi  dan  pembahasan yang  

menggambarkan  kesenjangan  antara  teoritis  dan  tinjauan  kasus  lapangan. 

BAB IV: KESIMPULAN  DAN  REKOMENDASI  ,terdiri  dari  

kesimpulan  yang  dapat  menjawab  tujuan  penulisan dan  rekomendasi yang  

merupakan  bentuk  tanggapan  penulisan  terhadap  kesenjangan  teoritis  

dengan  tinjauan  kasus  lapangan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

  

 


