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ASUHAN KEPERAWATAN PAD Ny.T DENGAN 

POST OPERASI KELOID DI RUANG 

 MELATI RSUD BANYUDONO 

(Mifa Munawaroh,46 halaman, 2013) 

ABSTRAK 

 

 

Latar belakang : Keloid adalah kelainan kulit yang terjadi akibat deposisi 

kolagen secara berlebihan selama proses proliferasi penyembuhan luka. Deposisi 

kolagen terus terjadi kerena sintesis kolagen jauh lebih hebat dibandingkan 

degradasinya, sehingga keloid dapat juga dikatakan sebagai tumor jinak. 

Tujuan : Untuk memberikan gambaran bagaimana asuhan keperawatan pada 

pasien dengan post keloid. 

Hasil : Pada kasus ini, klien mengalami nyeri, klien telah dilakukan tindakan 

operasi dan klien mengatakan kurang mengetahui tentang penyakitnya. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil klien 

mengatakan nyeri sudah berkurang, dan klien mengatakan sudah mengerti tentang 

penyakit yang dideritanya saat ini. 

Kesimpulan : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam mulai 

tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 pada pasien T dengan 

Keloid, maka penulis mendapatkan pengalaman yang nyata tentang pemeberian 

asuhan keperawatan kepada klien tersebut. Penulis dapat melakukan langsung 

proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, menentukan diagnosa, 

intervensi, implementasi dan intervensi serta pendokumentasian. 

Kata kunci : Keloid, nyeri, resiko tinggi terhadap post operasi keloid. 

 

 

 

 

 

 

 



NURSING CARE OF Mrs. T WITH KELOID 

POST OPERATION AT MELATI ROOM 

BANYUDONO HOSPITAL 

(Mifa Munawaroh, 4 page, 2013) 

ABSTRACT 

 

Background : Keloid are skin disorder that occurs due to excessive collagen 

deposition during wound healing proces of proliferation. Collagen deposition 

occur continuely collagen synthesis is bigger than degradation so keloid can be 

called as a benigh tumor. 

Objective : to provide an overview how the nursing care to patients with post 

keloid. 

Results : In this case, the client is experiencing pain, the client has performed 

surgery and clients say less aware about the disease. After the act of nursing for 

3x24 hours showed clients say pain is reduced, and the client says sudang 

understand the disease at this time. 

Conclution : Afer nusrsing care to 3x24 hours, starting on April 29
th

, 2013 until 

May 1
st
, 2013 in patient T with keloids, the writer get real experience how give 

nursing care to patient. The writer can do the proces of nursing care directly from 

the nursing process assessment, diagnosis determine, intervention, and 

intervention implementation and documentation. 

Keywords : Keloid, pain, high risks of post operative keloids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

 Tubuh kita terdiri dari sel-sel yang bisa tumbuh dan tanpa terkontrol dan 

membentuk suatu gumpalan. Bila pada suatu tempat tubuh kita terdapat sel-sel 

yang berlebihan, maka akan terjadi benjolan atau tumor. Tumor ada yang 

bersifat jinak dan ganas. Tumur jinak inilah yang dinamakan keloid 

(Dianandra, 2009). 

 Keloid adalah kelainan kulit yang terjadi akibat depisisi kolagen secara 

berlebihan selama proses proliferasi penyembuhan luka. Deposisi kolagen terus 

terjadi karena sintesis kolagen jauh lebih hebat dibandingkan degradasinya, 

sehingga keloid dapat dikatakan sebagai tumor jinak(Sjamsuhidajat & De jong, 

2011). 

 Jumlah penderita keloid di Dunia semakin bertambah banyak, insiden 

keloid pada seluruh populasi diperkirakan 3%-16%. Semua ras dapat terkena, 

ditemukan 65% pada yang berkulit hitam dan individu bergolongan darah A 

lebih rentan terhadap terbentuknya keloid. 50% masyarakat Cina dan Polinesia 

lebih sering menderita keloid, sedangkan orang india dan Malaysia hanya 

sekitar 30%, tetapi insiden tertinggi dari semua ras adalah ras asli sahara, 

Afrika bisa mencapai 75% terkena keloid. Sehingga suku Afrika dianggap 

memiliki predisposisi terhadap terjadinya keloid. 

 Di indonesia insiden adanya keloid belum diketahui pasti, namun dilihat 

dari data-data yang terdapat dalam beberapa rumah sakit diperkirakan insiden 

keloid di indonesia sekitar 50%. Keloid itu hanya bisa terjadi pada manusia 

saja. Meskipun keloid dapat terjadi pada semua golongan umur, tetapi yang 

sering terjadi adalah pada usia 10-30 tahun dan jarang terjadi pada bayi baru 

lahir. Meskipun kedua jenis kelamin dapat terkena keloid, namun prevalensi 

perempuan lebih banyak yang datang untuk mengobati keloidnya, terutama bila 

keloid ada diwajah serta tingginya frekuwensi ini dihubungkan dengan tindik 

telinga. 

 Ditinjau dari tingkat provensi, Jawa Tengah memiliki prevalensi keloid 1,5 

dari total penduduk Jawa Tengah. Dari Prevelensi kejadian keloid di 



Kabupaten Boyolali memiliki pravalensi keloid secara keseluruhan mencapai 

6,5% dari jumlah penduduk boyolali. 

 Dari data Rekam Medik RSUD Banyudono pada tahun 2013 didapatkan 

data pasien keloid rawat jalan adalah 21 sedangkan yang dirawat inap adalah 4. 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat 

tulisan tentang asuhan keperawatan pada Ny.T dengan Keloid di Ruang  Melati 

RSUD Banyudono 

Tujuan laporan kasus yakni untuk mengetahui tentang gambaran Asuhan 

Keperawatan dengan Keloid. Dan mampu mengaplikasikannya pada penderita 

keloid. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan laporan ini adalah agar 

penulis dapat: 

a.  Melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan keloid. 

b.  Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan keloid. 

c.  Menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan keloid. 

d.  Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan keloid. 

e.  Mengevaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan keloid. 

Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini untuk menambah 

pengetahuan dan  wawasan dalam memberikan asuhan    keperawatan yang 

komprehensif pada klien dengankeloid. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

 Keloid adalah deposisi kolagen yang berlebih sehingga menyebabkan 

kelainan kulit selama proses proliferasi pnyembuhan luka. Deposisi kolagen 

terus terjadi karena sintesis kolagen jauh lebih hebat dibanding degradasinya, 

sehingga keloid itu disebut juga tumor jinak yaitu tumor 

kulit(Smamsuhidajat& De Jong, 2011). Sedangkan tumor jinak kulit itu 

adalah tumor yang paling sering timbul karena melanosit. Pigmen melanin 

menimbulkan warna coklat, coklat tua dan coklat muda( Wilson, 2003). 

Keloid adalah pembentukan jaringan parut berlebihan yang tidak 

sesuai dengan beratnya trauma. Luka kecil saja atau tergores bisa 

menyebabkan parut yang tebal dan melebar malampaui batas tepi luka. 



Kecenderungan timbul keloid lebih besar pada ras kulit berwarna gelap( 

Sjamsuhidajad & De Jong, 2008). 

Keloid adalah pembentukan jaringan parut yang ada di kulit dan 

melebihi cidera awalnya yang diakibatkan oleh trauma, cedera atau luka 

tusuk. Keloid tampak menjadi gembung, merah dan padat(Corwin, 2009). 

Keloid merupakan pertumbuhan benigna jaringan fibrosa yang 

berlebih dan tidak teratur pada pada lokasi sikatrik atau trauma (Brunnert & 

Sudart, 2000). 

 

C. TINJAUAN KEPERAWATAN 

1. Identitas 

Klien bernama Ny. T umur 75 tahun, perempuan, alamat bengkah, 

demangan, sambi, Boyolalai, kawin, bekerja sebagai ibu rumah 

tangga, pendidikan tidak tamat SD dirawat diruang dahlia dan 

diagnosa medis keloid. 

2. Pada pengkajian tanggal 29 April 2013 jam 09.00 wib klien mengeluh 

nyeri, nyeri pada dada sebelah atas dan terdapat daging tumbuh yang 

ada didada disebelah kiri atas klien terasa nyeri sejak 6 bulan yang 

lalu, tetapi tidak terlalu dirasakan oleh klien. 

Daging tumbuh itu bermula karena adanya bisul yang semakin hari 

semakin besar dan ada nanahnya, kemudian nanah keluar dan setelah 

itu bisul kering. Tetapi setelah itu tumbuh gading yang bentuknya 

seperti jaringan parut, berwarna coklat dan tidak rata, kemudian klien 

memeriksakan benjolan tersebut ke Puskesmas sambi tanggal 22 April 

2013, tetapi tidak ada perubahan. Kemudian klien dibawa ke IDG 

RSUD Banyudono tanggal 27 April 2013. Setelah dilakukan 

pemeriksaan ternyata klien di diagnosa keloid. Kemudian senin tanggal 

29 Mei 2013 klien dioperasi di RSUD Banyudono. 

a. Pola peresepsi dan manajemen kesehatan 

Klien mengatakan bila ada anggota keluarga yang sakit langsung 

dibawa ke Puskesmas terdekat. 



b. Pola Nutrisi 

Sebelum sakit : Klien mengatakan makan 3x sehari 1 porsi habis dan 

minum kurang lebih 1000 cc. 

Selama sakit : Klien mengatakan makan 3x/hari dengan makanan 

dari rumah sakit, makan hanya habis ¼ porsi dan 

minum kurang lebih 600 cc. 

c. Pola eliminasi 

Sebelum sakit : Klien mengatakan pada saat di rumah BAK 3-5 

X/hari dan BAB 1X/hari. 

Selama sakit : Klien mengatakan pada saat dirumah sakit BAK 2-3 

X/hari dan BAB 2X/harI 

d. Pola aktifitas dan latihan 

e. Tabel 3.1 

Kemampuan 0 1 2 3 4 

Makan/minum  √    

Mandi  √    

Toileting    √  

Berpakaian  √    

Mobilitas ditempat tidur  √    

Berpindah  √    

Ambulasi ROM  √    

 

 Keterangan : 0 = Mandiri 

    1 =  Di bantu orang lain 

    2 = Dengan alat bantu 

    3 = Di bantu orang lain dan alat 

    4 = Tergantung total 

 

f. Pola tidur dan Istirahat  



Sebelum sakit  : Klien mengatakan tidur kurang lebih 8 jam perhari 

dan klien dapat tidur dengan nyenyak dan tidur siang 

kurang lebih 2 jam perhari. 

Selama sakit   :  Klien hanya tidur kurang lebih 4 jam perhari dan 

klien tidak dapat tidur siang dengan nyenyak. 

g. Pola keamanan dan kenyamanan 

Klien mengatakan nyeri pada luka jahitan post operasi, nyeri yang 

dirasakan seperti ditusuk-tusuk, nyeri dirasakan kadang-kadang, skala 

nyeri 6. 

h. Pola peresepsi kognitif 

 Klien tidak mengetahui banyak tentang penyakitnya, klien 

hanya mengetahui kalau ada daging tumbuh di dadanya seperti 

jaringan parut tetapi tidak tahu kalau nama penyakitnya itu adalah 

keloid. Keluarga klien pun juga begitu mereka juga tidak mengerti 

tentang penyakit klien. 

i. Pola peran dan hubungan 

Klien kooperatif dan mau diajak komunikasi dengan baik, klien 

mengatakan sangat berhubungan baik dengan keluarganya. 

j. Pola Reproduksi 

Klien mengatakan sudah menikah tetapi suaminya sudah 

meninggal dan memiliki 5 anak. 

k. Pola koping terhadap stress 

Klien mengatakan bisa menerima keadaanya sekarang, klien tidak 

merasa khawatir  dengan penyakitnya. 

l. Pola nilai dan keyakinan 

Klien beragama islam dan selalu berdoa agar diberi kesembuhan 

dan kesehatan. 

1. Pemeriksaan Fisik 

a. Keadaan umum : baik 

b. Kesadaran  : cit 

d. Integumen 



Kulit berwarna sawo matang, kecuali pada dada berwarna coklat dan 

berparut. 

e. Kepala 

Rambut: Kulit rambut tampak bersih dan rambut tampak rontok  dan 

tidak ada kutu rambut. 

Mata      

Sklera : Non ikterik.  

Konjungtiva  : Anemis. 

Pupil  : Isokor. 

Hidung  : Bersih tidak ada sekret. 

Telinga   : simetris kanan dan kiri, tidak ada serumen dan  

     Masih berfungsi dengan baik. 

Mulut  : Mukosa bibir lembab, tidak ada sariawan, gigi                                       

      bersih tidak ada karies gigi. 

Leher  : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid. 

Kuku  : Kuku bersih tidak ada kotoran dan kuat. 

a. Thorak 

1) Dada : 

a) Dada bagian kiri atas terdapat luka post operasi. 

b) Luka post operasi tampak bersih tidak ada nanah, tidak 

kemerah-merahan. 

c) Ukuran luka post operasi sekitar  11 cm. 

d) Kedalaman luka sekitar 5 cm 

e) Sekitar luka post operasi nampak bersih. 

2) Paru-paru  

a) I  : Pengembangan paru kanan dan kiri tidak sama. 

b) P   : Fremitas raba kanan tidak sama dengan kiri, terdapat luka 

jahitan pada  dada bagian kiri atas dan luka post operasi 

tertutup kassa. 



c) P  : Pada dada bagian kanan atas bunyi sonor, pada dada 

bagian kiri atas tidak dapat di perkusi karena terdapat luka post 

operasi. 

d) A  : Bunyi paru kanan   :  Bronchial.  

        Bunyi paru kiri       : Tidak dideteksi karena masih ada        

luka post operasi dan masih sakit bila disentuh.              

2. Data Fokus 

a. Data subjekif 

1) Klien mengatakan nyeri pada dada bagian kiri atas karena luka post 

operasi 

P  : Nyeri saat bergerak. 

Q : Nyeri seperti ditusuk-tusuk. 

R : Nyeri dirasakan dibagian dada kiri atas. 

S : skala  nyeri 6. 

T : Nyeri dirasakan kadang-kadang. 

2) Klien mengatakan tidak mengetahui banyak tentang penyakitnya,  

hanya yang pasien tahu ada bejolan daging tumbuh pada dada 

sebelah kirinya. 

b. Data objektif 

1) Terdapat luka post operasi pada dada bagian kiri atas. 

2) Klien nampak meringis menahan nyeri. 

3) Klien dan keluarga klien tidak tahu banyak tentang penyakit yang 

diderita klien. 

Tanda-Tanda Vital 

TD : 140/90 mmhg 

Rr   : 22x/menit 

S     : 38
0
C 

N    : 85X/menit 

4) Terdapat luka jahitan pada dada bagian kiri atas. 

Penjang luka post operasi sekitar 11 cm, luka post operasi tampak 

bersih, tetapi sedikit kemerah-merahan, kedalaman luka klien 



sekitar 5cm, dan sekitar luka post operasi nampak besih, dan 

terlihat luka tertutup oleh kassa. 

5) Pendidikan klien tidak tamat SD. 

 

D. Diagnosa Keperawatan 

Prioritas diagnosa keperawatan berdasarkan masalah keperawatan yang 

muncul pada klien adalah : 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik pembedahan 

2. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur infasi pembedahan 

Kurangnya pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan Kurangnya 

informasi 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Kesimpulan dari penulis setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam dari tanggal 29 April sampai dengan tanggal 1 Mei pada klien Ny.T 

maka penulis mendapatkan pengalaman yang nyata dan berharga dalam 

melakukan asuhan keperawatan pada klien tersebut. Penulis dapat melakukan 

langsung proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, menentukan 

diagnosa keperawatan, intervensi atau perencanaan, implementasi atau 

pelaksanaan dan evaluasi serta pendokumentasian. 

a. Pengkajian 

Pada saat pengkajian senin tanggal 29 April 2012 jam 09.00 wib, 

klien mengatakan nyeri pada dada bagian kiri atas karena bekas operasi, 

nyeri dirasakan klien saat bergerak, nyeri seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 

6 dan sering dirasakan klien kadang-kadang. Didapatkan beberapa data 

dari pengkajian yang sesuai dengan diagnosa klien, karena pada saat 

dilakukan pengkajian data tersebut muncul pada klien. 

b. Diagnosa Keperawatan 

Menurut teori diagnosa yang muncul pada kasus keloid adalah 

Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik pemebedahan, resiko 



tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur infasi pembedahan, kurang 

pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya informasi 

dan cemas berhubungan dengan perubahan dalam status kesehatan, krisis 

situasional sedangkan diagnosa yang muncul pada Ny.T di bangsal melati 

RSUD Banyudono adalah : Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri 

fisik pembedahan, resiko tinggi infeksi prosedur infusi pembedahan dan 

kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya 

informasi. 

c. Perencanaan 

Intervensi yang penulis susun pada diagnosa pertama adalah 

Perhatikan tingkat nyeri tambah atau kurang(1-10), kenali faktor penyebab 

dan gunakan tindakan untuk mencegah nyeri, tunjukan tehnik relaksasi 

secara individual yang efektif untuk mencapai kenyamanan, laporkan 

kesejahteraan fisik dan psikologis, lakukan kolaborasi untuk mengurangi 

nyeri dengan pemberian obat analgetik maupun non analgetik. Diagnosa 

ke dua intervensi yang disusun oleh penulis adalah observasi vital sign, 

kaji keadaan luka klien, kaji adanya infeksi atau tidak, lakukan perawatan 

luka post operasi, kolaborasi dalam pemberian obat antibiotik. Dan untuk 

diagnosa yang ketiga intervensinya yang telah disusun oleh penulis adalah 

kaji seberapa tahukah pasien tentang penyakitnya, berikan pengetahuan 

tentang keloid, bantu klien dalam mengidentifikasi tentang keloid. Berikan 

dukungan/ support psikosisial pada klien. 

d. Pelaksanaan 

Implementasi yang penulis lakukan pada diagnosa pertama adalah 

mengobservasi tingkat nyeri klien, mengbservasi tingkat nyeri klien, 

melakukan relaksasi untuk mengurangi nyeri dengan menggunakan teknik 

relaksasi, untuk diagnosa yang kedua penulis melakukan implementasi 

yaitu melakukan vital sign pada kllien, mengkaji keadaan luka klien, 

mengkaji ada tidaknya infeksi pada luka post operasi, melakukan 

perawatan luka post operasi, melakukan kolaborasi dalam pemberian obat 

antibiotik. Dan untuk diagnosa yang ketiga implementasi yang dilakukan 



penulis adalah mengkaji seberapa tahukah klien tentang penyakitnya, 

menberikan pengetahuan tentang keloid, membantu mengidetifikasi 

kembali tentang keloid, memberikan dukungan dan motivasi untuk 

kesembuhan penyakit klien. 

e. Evaluasi 

Dari diagnosa keperawatan yang muncul pada Ny.T ada satu 

diagnosa yang dapat teratasi yaitu kurangnya pengetahuan berhubungan 

dengan kurangnya informasi, sedangkan yang hanya dapat diatasi sebagian 

ada dua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik 

pembedahan dan resiko infeksi berhubungan dengan prosedur infasi 

pembedahan. 

 

B. Saran 

1. Penulis mengharapkan kepada perawat sebagai tim kesehatan yang paling 

sering berhubungan dengan klien sangat perlu meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan agar mampu merawat klien secara komprehensif dan 

optimal. Dan perawat juga harus bekerjasama dengan tim kesehatan dalam 

melakukan perawatan / penanganan klien dengan keloid.dan untuk 

melakukan pengkajian pada klien yang lebih komperhensif. 

2. Penulis mengharapkan kepada rumah sakit untuk meningkatkan mutu  

pelayanan kesehatan kepada klien. Khususnya dalam bidang keperawatan, 

guna meningkatkan pelayanan atau asuhan keperawatan yang lebih 

optimal dan lebih bagus. 

3. Untuk institusi pendidikan, penulis mengharapkan karya tulis ini sebagai  

bahan acuan bacaan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca 

khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan 

karya tulis ini sebagai tambahan literatur yang membahahas masalah 

tentang keloid. 
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