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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 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. 
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 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. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat 

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

RSUD Banyudono 
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C.Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui tentang gambaran Asuhan Keperawatan dengan 

Keloid. Dan mampu mengaplikasikannya pada penderita keloid. 

2. Tujuan Khusus 

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. 

C. Manfaat laporan kasus 

Laporan kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

Menambah pengetahuan dan  wawasan dalam memberikan asuhan    

keperawatan yang komprehensif pada klien dengankeloid. 

2. Insitusi Pendidikan  

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai untuk sebagai salah satu bahan 

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam pengembangan 

dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang.   
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3. Institusi Rumah Sakit 

a. Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan terutama pada pasien dengan keloid. 

b. Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien 

dengan gangguan dermatologi dan sebagai bahan referensi dan studi 

pustaka. 

 


