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ABSTRAK 

Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Lampung tahun 2020 dengan 

cakupan penderita dermatitis ada sebanyak 2346 orang dan lansia sebanyak 1023 

orang menderita dermatitis. Sedangkan di Kabupaten Seputih Raman terdapat 65 

kasus dengan dermatitis (Dinkes, 2020). Salah satu aspek utama dalam pemberian 

asuhan keperawatan pada pasien  adalah mempertahankan integritas kulit. Hal ini 

dapat tercapai dengan memberikan perawatan kulit yang terencana dan konsisten. 

Perawatan kulit yang tidak terencana dan konsisten dapat mengakibatkan 

terjadinya gangguan integritas kulit (Hoff, 1989 dalam Potter & Perry, 2005). 

Gangguan integritas kulit dapat disebabkan oleh jamur,virus, kuman, parasit 

hewani, air yang tercemar dan lainlain. Mikroorganisme (bakteri, jamur) 

merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit kulit seperti dermatitis 

(Rahmanita, 2013). 

Ruang lingkup dari asuhan keperawatan keluarga ini, penulis fokus pada 

asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kerusakan integritas kulit dengan 

dermatitis. Sasaran dalam tindakan asuhan keperawatan ini adalah keluarga 

dengan dermatitis. Tempat dilakukan tindakan asuhan keperawatan ini di Seputih 

Raman”dan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Ruang lingkup waktu asuhan 

keperawatan ini akan dilakukan selama 3 hari terhitung dari tanggal tanggal 25 

April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021. Asuhan keperawatan ini 

menggunakan pendekatan proses keperawatan keluarga meliputi pengkajian, 

perumusan masalah, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan dan 

evaluasi keperawatan.  

Berdasarkan hasil asuhan keperawatan kepada keluarga yang dilaksanakan 

selama 3 hari dengan melakukan tindakan keperawatan kepada anggota keluarga 

yang sakit yaitu menganjurkan keluarga untuk menghindari kontak yang 

menyebabkan alergi, menganjurkan kepada keluarga menggunakan pelembab 

pada area yang kering, di dapat kan hasil keluarga mampu mengenal, 

memutuskan, merawat, memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan fasilitas 

kesehatan bagi anggota keluarga yang sakit. Saran bagi anggota keluarga agar 

mampu menjaga dan mengerti mengenai masalah yang dialami saat ini.  
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