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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social. 

Memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU 

No.23  1992). Masalah kesehatan menjadi fenomena yang serius di dunia. Bahkan 

masalah kesehatan tidak hanya menimpa orang-orang dewasa,banyak anak-anak 

dapat mengalami gangguan kesehatan(Suryanto,2011). 

Menurut Wold Health Organization (WHO)  menyatakan kesehatan 

merupakan suatu kejadian sejahtera  fisik , mental dan kesejahteraan sosial , tidak 

hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan  .kemajuan medis meningkatkan angka 

kesembuhan dan menekan angka kematian , oleh sebab itu Penting untuk 

mengukur kesehatan  tidak hanya dalam aspek penyelamat kehidupan tetapi  juga 

kualitas hidup mereka (Suryanto, 2011). 

Keluarga yang sehat adalah suatu kekayaan yang tidak terhingga. Tapi 

tidak sedikit dari kita yang masih mencari formulasi ang tepat untuk, mengajak  

seluruh anggota keluarga memiliki kebiasaan hidup sehat. Berbagai upaya harus 

di lakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan untuk meningkatkan  

derajat kesehatan masyarakat diantara dengan cara meningkatkan melayanan 

kesehatan, keterjangkauan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan.  

Dermatitis.adalah.peradangan.kulit. (epidermis.dan.dermis) .ebagai.respon 

terhadap.pengaruh.faktor.eksogen.dan.atau.factor.endogen.menimbulkan.kelainan 

klinis.berupa.eflorensi.polimorfik.(eritema,.edema,.apul,.vesikel,.uama, 
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likenifikasi) .dan keluhan.gatal. .Dermatitis.cenderung.residif.dan.menjadi.kronis 

(Adhi, 2007). 

Di Indonesia prevalensi dermatitis sangat bervariasi. Menurut kementrian 

kesehatan dan ketua perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia 

(PERDOKSI, 2009). Penyakit kulit masih merupakan penyakit dengan jumlah 

penderita terbanak ke-3 di Indonesia. Salah satunya yaitu penyakit dermatitis. 

Prevalensi nasional dermatitis adalah 6,8% sebanyak 14 provinsi 

mempunyai prevelensi diatas prevelensi nasional, yaitu Nanggroe Aceh 

Darusalam , Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Riskesdas 

tahun 2009).  

Tabel 1.1 

Angka Kesakitan Penyakit Terbanyak di Puskesmas Benteng 

Kota Sukabumi 

NO   JENIS PENYAKIT 
Total Kasus 

JML 
PERSE

NTASE  

1 Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik 73.455 15% 

2 Nasofaringitis Akuta (Common Cold) 42.313 9% 

3 Hipertensi Primer (esensial) 41.197 8% 

4 Diare dan Gastroentritis 29.689 6% 

5 Myalgia 28.597 6% 

6 Demam yang tidak diketahui sebabnya 23.643 5% 

7 Tukak Lambung 23.234 5% 

8 Faringitis Akuta 19.892 4% 

9 Diabetes Miletus tidak spesifik  17.348 4% 

10 Skabies  16.975 3% 

11 Dermatitis lain, tidak spsifik (eksma) 15.689 3% 

12 Migren dan sindrom dan nyeri kepala lainnya 15.439 3% 

13 Gastroduodenitis tidak spesifik 15.186 3% 

14 Gejala dan tanda umum lainnya 15.149 3% 

15 Influenza  14.776 3% 

16 Rematisme 14.018 3% 

17 Konjungtivis  11.947 2% 
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(Sumber: Data Puskesmas Benteng Kota Sukabumi tahun 2018) 

 

Dari data diatas menghasilkan data yang signifikan bahwa tingginya 

jumlah insiden penyakit ini mengidentifikasikan tingginya angka kesakitan 

masyarakat. Dalam hal ini perawat sangat penting untuk meningkatkan status 

kesehatan para penderita  dermatitis dengan cara melakukan asuhan keperawatan 

melalui promsi kesehatan baik dengan tujuan sebagai tindakan preventif maupun 

sebagai upaya peningkatan pengetahuan penderita dermatitis. 

Hal ini harus menjadi kewaspadaan bagi setiap orang, maka jika dibiarkan 

akan timbul komplikasi yang tidak diinginkan akibat perilaku dan gaya hidup 

yang kurang sehat. Dermatitis merupakan penyakit dengan angka kunjungan 

kesembilab belas dengan mencapai 10.405, dermatitis ini merupakan penyakit 

kulit yang  mana bila tidak ditangani dengan baik maka dapat terjadi kepada 

anggota keluarga lainnya, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil kasus 

tersebut pada tugas akhir penulisan  karya tulis ilmiah ini. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik mengangkat kasus 

dermatitis dengan judul “Asuhan keperawatan keluargadengan dermatitis di 

kelurahan benteng kota wilayah kerja puskesmas benteng kota sukabumi”.  

Keluarga mempunyai tugas dalam memelihara kesehatan para anggota 

keluarganya. Adapun tugas kesehatan yang harus di lakukan oleh keluarga adalah 

18 Penyakit pulpa dan jaringan periapikal 10.485 2% 

19 Dermatitis Kontak 10.405 2% 

20 Tonsilitis Akuta  9.346 2% 

21 Dispepsia 9.277 2% 

22 Artiritis lainya  8.965 2% 

23 Abses 7.350 2% 

24 Goat 6.953 1% 

25 Asma  6.524 1% 

JUMLAH 487.852 100% 
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mengenal gangguan perkembangan kesehatan anggotanya. keputusan untuk 

melakukan tindakan yang tepat, memberikan perawatan pada anggota keluarga 

yang sakit; mempertahankan suasana rumah yang menggantungkan kesehatan, 

mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga-lembaga 

kesehatan yang menunjukan pemanfaatan dengan baik fasilitas-fasilitas kesehatan 

yang ada. Hal itu bagi seorang perawat kesehatan keluarga dapat menjalankan 

peran nya sebagai pemberian asuhan keperwatan kepada anggota keluarga yang 

sakit (Suryanto, 2011). 

Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melakukan asuhan keperawatan 

keluarga yang di tuangkan dalam bentuk studi kasus dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Pada An.S Dengan Dermatitis pada Keluarga Tn.H Di Kelurahan 

Benteng Kota Wilayah Kerja Puskesmas Benteng Kota Sukabumi”. 

 

B. Tujuan.Penulisan  

1. Tujuan.Umum. 

Untuk.mendapatkan.pengalamans.ecaranyata.dalam.memberikan.asuhan 

keperawatan.secara.langsung.pada.keluarga.dengan.dermatitis.yang 

kompreshensif.meliputi.aspek.bio-psiko-sosial.dan.spiritual.dengan 

pendekatan.proses keperawatan. 

2. Tujuan.Khusus 

Tujuan.khusus.penyusunan.karya.tulis.ilmiah.adalah.agar.penulis.mampu: 

a. Mampu.mendeskripsikan.hasil. pengkajian.pada.keluarga.deWngan 

penyakit.dermatitis. 
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b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada keluarga 

dengan penyakit dermatitis. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada 

kelurga dengan penyakit dermatitis 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada keluarga 

dermatitis  

e. Mampu.mendeskripsikan.evaluasi.hasil.tindakan.keperawatan.pada 

keluarga.dengan.penyakit.dermatitis. 

f. Mampu.mendeskripsikan.dokumentasi asuhan.keperawatan.pada 

keluarga dengan penyakit dermatitis 

 

C. Metode.Telaahan 

Yang di maksud metode telaahan dalam penulisan Karya tulis Ilmiah ini 

adalah pendekatan yan di gunakan dalam menghimpun data/imformasi dan 

sebagai cara memperoleh data /imformasi (wawancara, observasi,dll). 

Metode deskriptif, menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang di 

laksanakan terhadap salah seorang klien dengan penyakit dermatitis. 

1. Teknik pengumpulan data  

a. Wawancara  

Penulis mengandalkan diskusi dantanya jawab.dengan.klien, 

keluarga.klien, .menanyakan.sejak.kapan.mengalami.penyakit, .apa 

yang.dirasaka dan.melakukan.diskusi dengan.petugas puskesmas 

dan tenaga kesehatan lain yang terkait dengan kasus ini. 
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b. Observasi 

Penulis melakukan langsung pengamatan pada klien dalam 

memberikan asuhan keperawatan. 

c. Pemeriksaan.fisik 

Penulis.akan.melakukan.pemeriksaan.fisik. untuk.mendapatkan 

data-data.dan.keluhan.secara.keseluruhan.kepada.klien.yang 

mempunyai.masalah.kesehatan.dan.keperawatan.berkaitan.dengan 

keadaan.fisik.dengan.menggunakan.pendekatan.persistem.dengan 

tekhnik inspeksi, palpasi, dan auskultasi. 

d. Studi.dokumentasi 

Penulis.melakukan.studi.dokumentasi.untuk.memvalidasi.data 

yang.diperoleh.dengan.melihat.data.rekam.medik.klien. 

e. Studi.kepustakaan 

Penulis.melakukan.studi.kepustakaan.dengan.cara.mengumpulk

an.berbagai.buku.artikel.dan.makalah.berbagai.referensi.yang.berh

ubungan.dengan.studi.kasus. 

 

D. Sistematika Penulisan 

 BAB I 

Terdiri.dari.uraian.yang.melatar.belakangi,.serta.mendorong.penulis.dala

m.pengambilan.kasus,.tujuan.yang.ingin.dicapai,.metode.penulisan, 

tekhnik.pengumpulan.data, .dan.sistematika.yang.digunakan.dalam.studi 

kasus. 
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 BAB II. 

Tujuan.penulis.dalam.bab.ini.yaitu.memberikan.gambaran.permasalahan 

secara.teoritis.yang.meliputi.konsep-konsep.dasar.penyakit.dermatitis, 

mengenai.anatomi.fisiologi, .definisi, .etiologi, .manifestasi.klinis, 

patofisiologi, .manajemen.medik.secara umum, .dampak penyakit 

dermatitis terhadap sistem tubuh dan tinjauan teori terhadap asuhan 

keperawatan. 

 BAB III. 

Tujuan.kasus.dan.pembahasan.memberikan.gambaran.tentang.hal-hal 

yang.terdapat.pada.saat.melakukan.asuhan.keperawatan.mengenai 

penyakit.dermatitis.meliputi.pengkajian, ..perencanaan, .diagnosa, 

.implementasi, .tentang.kesejangan.antara.teori.dan.kasus.dilapangan. 

 BAB IV. 

Kesimpulan.dan.rekomendasi.vyang.berisikan.kesimpulan.dari.pelaksana

an.asuhan.keperawan.dan.rekomendasi.untuk.klien,.perawat, .institusi, 

pendidikan.keperawatan, .dan.mahasiswa.keperawatan.dalam.melakukan 

asuhan.keperawatan.pada.klien.dengan.penyakit.dermatitis.dengan.tujuan 

untuk.meningkatkan.proses.asuhan.keperawatan. 

 


