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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dermatitis adalah istilah kedokteran untuk kelainan kulit yang mana 

kulit meradang dan iritasi. Peradangan ini bisa terjadi dimana saja namun yang 

paling sering terkena adalah tangan dan kaki (Maharani, 2015) 

Rasa nyaman dibutuhkan setiap individu. Dalam konteks keperawatan, 

perawat harus memperhatikan dan memenuhi rasa nyaman pada pasien. 

Mengatasi Gangguan rasa nyaman yang dialami oleh pasien dengan cara 

perawat dapat melakukan intervensi keperawatan baik mandiri maupu 

kolaboratif.Salah satu kebutuhan pasien adalah bebas dari rasa nyeri.Nyeri 

merupakan sensasi ketidaknyamanan yang bersifat individual (Sutanto & 

Fitriani, 2017). 

Di Indonesia penyakit yang melibatkan proses inflamasi didalam tubuh 

angka kejadiannya cukup tinggi. Pravalensi nasional penyakit diabetes militus 

adalah 2,1%  asma 4,5% dermatitis 6,8%,infeksi saluran pernafasan akut 

25,50%,pneumonia 2,13%,penyakit sendi 24,7% penyakit tumor/kanker 

0,4%,hepatitis 1,2%,penyakit tersebut termasuk penyakit yang terdapat reaksi 

inflamasi (Riskedas,2013). 

Dermatitis kontak adalah kondisi peradangan pada kulit yang 

disebabkan oleh faktor eksternal ,substansi- substansi partikel yang 

berinteraksi dengan adanya kulit,Dikenal dua macam jenis dermatitis kontak 

yaitu dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergik,keduanya dapat 

bersifat akut dan kronis. Dermatitis iritan merupakan reaksi peradangan 

nonimunologi ,jadi kerusakan kulit terjadi langsung tanpa didahului proses 

sensitisasi terhadap suatu elergen (Djuanda ,2010) 

Pravelansi dermatitis di Indonesia sangat bervariasi. Menurut 

Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI), 

sekitar 90% penyakit kulit akibat kerja merupakan dermatitis. Angka 

kejadian  penyakit kulit akibat kerja yang merupakan dermatitis sebesar 

92,5%, sementara yang disebabkan karena infeksi kulit adalah 5,4% dan 
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2,1% di karenakan sebab lain. Survey tahunan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 menyatakan kejadian 

dermatitis sekitar 63% dan menjadi peringkat pertama penyakit kulit yang 

paling sering dialami (Dinkes Bandar Lampung,2012). 

Berdasarkan hasil wawancara pada klien yang mengalami dermatitis 

mengatakan bahwa klien dan keluarga tidak mengetahui cara mengurangi 

rasa gatal dan klien hanya menggaruk gatalnya sehingga menimbulkan lesi. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin memaparkan kasus ini sebagai 

Laporan Tugas Akhir dengan memberikan gambaran tentang asuhan 

keperawatan keluarga pada klien dengan dermatitis menggunakan proses 

keperawatan yang diberi judul “Asuhan Keperawatan dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman Pada Kasus dermatitis Terhadap An. F Di 

desa Talang Padang , Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Prov. Lampung 

Pada Tahun 2021”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah 

“Bagaimanakah asuhan keperawatan keluarga dengan gangguan pemenuhan 

kebutuhan rasa nyaman terhadap An.F pada kasus dermatitis didesa Talang 

Padang, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Prov. Lampung”. 

 

C. Tujuan  Penulisan 

1. Tujuan Umum  

Melaksanakan asuhan keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan 

rasa nyaman pada anak remaja dengan dermatitis di Desa Talang Padang 

,Kec Talang Padang Kab.Tanggamus. 

2. TujuanKhusus 

a) Melakukan pengkajian keperawatan keluarga dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman pada anak remaja dengan 

dermatitis di Desa Talang Padang, Kec .Talang Padang Kab. 

Tanggamus Prov. Lampung 
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b) Menegakkan diagnosis keperawatan keluarga dengan  gangguan 

pemenuhan kebutuhan  rasa nyaman pada anak remaja di Desa Talang 

Padang, Kec. Talang Padang  Kab. Tanggamus Prov. Lampung 

c) Menyusun perencanaan keperawatan keluarga dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman pada anak remaja dengan 

Dermatitis di Desa Talang Padang , Kec.Talang Padang  Kab. 

Tanggamus Prov. Lampung 

d) Melaksanakan tindakan keperawatan keluarga dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman pada anak remaja dengan 

Dermatitis  di Desa Talang Padang ,Kec.Talang Padang  Kab. 

Tanggamus Prov. Lampung 

e)  Melakukan evaluasi keperawatan keluarga dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman pada anak remaja dengan 

dermatitis di Desa Talang Padang, Kec.Talang Padang  Kab. 

Tanggamus Prov. Lampung 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan dikampus Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan 

keperawatan prodi D III Keperawatan dengan membuat asuhan keperawatan 

gangguan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman pada remaja dermatitis di 

Desa Talang Padang Kec.Talang Padang, Kab.Tanggamus Prov .Lampung 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Laporan Tugas akhir ini dapat menjadi referensi dan masukan untuk 

meningkatkan asuhan keperawatan keluarga pada masalah gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dengan dermatitis pada anak remaja 

di Desa Talang Padang,Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus . 

b. Bagi instisusi Pendidikan 

Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa 

keperawatan untuk dijadikan referensi dalam pelaksanaan pemberian 

asuhan keperawatan keluarga pada masalah gangguan pemenuhan 
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kebutuhan rasa nyaman pada anak remaja dengan dermatitis dalam 

bentuk Laporan Tugas Akhir. 

c. Bagi Keluarga Pasien  

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan acuan bagi keluarga pasien 

dalam penanganan pertama agar tercegah dari gangguan pemenuhan 

kebutuhan rasa nyaman dengan dermatitis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulisan laporan tugas akhir ini membahas tentang asuhan 

keperawatan keluarga Bapak.A khusunya An.F dimulai tanggal 16-20 bulan 

Februari 2021.dengan pendekatan asuhan keperawatan keluarga gangguan 

kebutuhan rasa nyaman selama 4x kunjungan.Laporan tugas akhir ini dimulai 

dari pengkajian, merumuskan diagnosa, menentukan rencana keperawatan 

,dan melaksanakan tindakan keperawatan& evaluasi. 
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