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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. W DENGAN POST OPERASI 

BASALIOMA DIRUANG DAHLIA RSUD BANYUDONO 

( Puji Wahyuni, 2013, 55 halaman ) 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang : Basalioma merupakan kanker kulit atau tumor ganas yang 

sering ditemukan diwajah. Selain dapat mengakibatkan kecacatan yang dapat 

merusak penampilan juga dapat menyebabkan kematian jika sudah stadium lanjut. 

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post operasi 

Basalioma, meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi 

keperawatan. 

Hasil : Pada kasus ditemukan adanya nyeri pada luka operasi, pada klien juga 

ditemukan adanya intoleransi aktivitas dimana klien merasa pusing saat berpindah 

posisi, aktivitas dibantu keluarga, klien juga merasa lemes. Selain itu juga 

ditemukan dimana klien belum BAB selama dirawat dirumah sakit. Dan telah 

dilakukan asuhan keperawatan pada klien meliputi penanganan mengurangi nyeri, 

mencegah terjadinya resiko infeksi, mengajarkan untuk latihan ROM pada tiap 

ektermitas untuk meningkatkan kekuatan otot. Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil, nyeri dirasakan berkurang dari 

skala 7 sampai skala 2, infeksi luka tidak terjadi, dan aktivitas dapat ditoleran, 

sudah BAB. 

Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 

diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada klien. Relaksasi dapat 

mengurangi rasa nyeri dan latihan ROM pada kedua ekstermitas dapat melatih 

kekuatan otot. 

 

Kata Kunci : Basalioma, nyeri, infeksi, intoleransi aktivitas, konstipasi 
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NURSING CARE On Mr. W WITH POST BASALIOMA SURGERY IN 

DAHLIA ROOM AT HOSPITAL GOVERNMENT OF BANYUDONO 

( Puji Wahyuni, 2013, 55 pages ) 

 

ABSTRACT 

 

Background: Basalioma is a skin cancer or malignant tumor which often found 

on face. In addition to disability  than can affect ruin of the appearance, also can 

cause death if it is an advanced stage. 

Objective: To determine nursing care in patients with post basalioma surgery, 

including assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing. 

Results: In the case of discovered after surgery, thore pain in the surgical wound. 

Also found on the client for intolerance aktivities where client feel confuse when 

moving, activities assistend by families, client also feel tired. Its also found that 

client have not been shifting during the hospital. And has performed at the client's 

nursing care includes treatment reduces pain, to prevent the risk of infection, to 

teach at each ektermitas ROM exercises to increase muscle strength. After the 

3x24 hour nursing care for the results obtained, the perceived pain was reduced 

from scale 7 to scale 2, wound infection did not occur, and the activity can be 

tolerated, was shifting. 

Conclusion: Partnerships between health tim and patient or family is 

indispensable for the success of nursing care to clients. Relaxation can reduce 

pain and ROM exercises can train on the second extremity muscle strength. 

 

Keywords: Basalioma, pain, infections, activity intolerance, constipation 
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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan 

membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Sebagai sistem organ tubuh 

yang paling luas, kulit tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Kulit membangun sebuah barrier yang memisahkan organ-organ internal 

dengan lingkungan luar, dan turut berpartisipasi dalam banyak fungsi vital. 

Kulit bersambung dengan membran mukosa pada ostium eksterna sistem 

digestivus, respiratorius, dan urogenitalis. Karena kelainan kulit mudah 

terlihat, keluhan dermatologik umumnya menjadi alasan utama mengapa 

pasien mencari pelayanan kesehatan (Djuanda, 2011). 

Menurut World Health Organization, sebanyak 160.000 orang 

mengidap kangker kulit setiap tahun di Dunia. dimana Australia yang 

merupakan salah satu negara dengan insiden kanker kulit tertinggi di 

dunia, dilaporkan terjadi insiden kanker kulit sebanyak empat kali lipat 

lebih tinggi dibandingkan di Amerika Serikat, Inggris dan Kanada, tetapi 

di Amerika serikat juga ditemukan banyak insiden tentang penyakit kanker 

kulit, diperkirakan jika angka insiden di Amerika tetap berlanjut, maka 

diperkirakan seperdelapan penduduk Amerika yang berkulit putih cerah 

akan menderita kanker kulit, khususnya karsinoma sel basal. Sedangkan di 

Indonesia penderita kanker kulit terbilang sangat sedikit, dibandingkan 

ketiga negara tersebut. Namun demikian kanker kulit harus dipahami 

karena kanker kulit  selain dapat menyebabkan kecacatan yang dapat 
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merusak penampilan  dan jika sudah stadium lanjut dapat berkibat 

kematian (Smeltzer , 2001) 

Kanker merupakan penyebab kematian ke enam di Indonesia, 

sedangkan pada negara-negara maju merupakan penyebab kematian kedua 

setelah penyakit-penyakit kardiovaskuler (Donna, 2008) 

Di Indonesia menurut data Badan Registrasi Kanker Ikatan Ahli 

Patologi Indonesia dari 1530 kasus kanker kulit, yang terbanyak adalah 

kasus karsinoma sel basal yaitu 39,93%.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten 

Boyolali prevalensi penyakit kanker kulit tidak sebanyak dari kasus-kasus 

kanker kulit didaerah lainnya dan di RSUD Banyudono didapatkan data 

selama rentang waktu 1 bulan hanya terdapat 1 pasien dengan kanker kulit 

basalioma. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

masalah bagaimana pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif 

pada klien dengan post operasi basalioma. 

3. Tujuan Laporan Kasus 

a. Tujuan Umum 

Diperoleh pengalaman yang nyata dalam menerapkan asuhan 

keperawatan pada klien dengan post Operasi Basalioma yang 

komprehensif dengan proses keperawatan. 
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b. Tujuan Khusus 

1) Melakukan pengkajian secara langsung kepada klien 

dengan post op basalioma. 

2) Merumuskan masalah dan membuat diagnosa keperwatan 

pada klien dengan post op basalioma. 

3) Membuat perencanaan keperawatan pada klien dengan post 

op basalioma. 

4) Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan 

post op basalioma. 

5) Mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan pada klian 

dengan post op basalioma. 

4. Manfaat Laporan Kasus 

Penulis Karya Tulis Ilmiah dengan kasus post op basalioma ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1) Institusi Rumah Sakit 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan 

untuk  perawat dalam mengaplikasikan  tindakan keperawatan yang telah 

direncanakan dan dapat membantu mempercepat proses penyembuhan 

klien dengan post operasi basalioma. 

2) Institusi Pendidikan 

Sebagai pembelajaran dan sebagai sumber informasi dan bahan 

bacaan pada kepustakaan institusi dalam meningkatkan mutu pendidikan 

yang akan datang di bidang keperawatan. 
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3) Penulis 

Memberikan wawasan dan pemahaman pada penulis dalam 

memberikan dan menyusun penatalaksanaan asuhan keperawatan pada 

klien dengan post operasi basalioma. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kanker kulit adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh 

berubahnya sifat-sifat penyusun kulit yang normal menjadi ganas, dimana 

sel-sel akan terus membelah menjadi menjadi bentuk yang abnormal 

secara tidak terkontrol akibat kerusakan DNA (Asmarajaya, 2008). 

Kanker kulit atau Tumor ganas kulit biasanya memperlihatkan 

suatu pola struktur yang tidak teratur. Sel-selnya menunjukkan  struktur 

yang tidak normal. Lesi-lesi pada kanker kulit atau tumor ganas biasanya 

tumbuh dengan cepat, disamping pertumbuhan yang ekspansif, tumor 

ganas atau kanker ini  juga memperlihatkan suatu keadaan yang 

pertumbuhan infiltratif dengan invasif dan destruksi jaringan disekitarnya. 

Metastase yang terjadi dapat melalui pembuluh darah atau pembuluh limfe 

(Harahab, 2001). 

Sedangkan karsinoma sel basal adalah salah satu kanker kulit atau 

tumor ganas yang mengalami pertumbuhan yang lambat, serta jarang 

melakukan metastase (Harahab, 2001) 
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C. TINJAUAN KEPERAWATAN 

 

1. Identitas 

 Klien bernama Tn. W umur 71 tahun, laki-laki, alamat keonbaru 

RT 04/08, Pucangan Kartosuro, kawin, bekerja sebagai petani, 

pendidikan tidak tamat SD dirawat diruang dahlia dan diagnosa medis 

Basalioma. 

2. Pengkajian keperawatan 

Klien manyatakan 2 hari yang lalu dibawa ke Rumah Sakit 

dengan keluhan pusing, pandangan mata kabur,karena ada plak yang 

mengkilap berwarna hitam dibawah mata kanan dan mengeluarkan 

darah, sehingga klien dibawa ke RSUD Banyudono dan didiagnosa 

oleh dokter yaitu Basalioma, dan pada tanggal 30 April 2013 jam 

09.00 klien dibawa ke ruang operasi untuk diberikan tindakan operasi 

pengangkatan plak dibawah mata, dan pada jam 12.45 klien dipindah 

diruang dahlia.  Setelah dilakukan pengkajian pada tanggal 01 Mei 

2013 klien mengatakan pusing, nyeri pada luka OP dan nggliyer saat 

berpindah posisi. Wajah klien tampak meringis kesakitan menahan 

nyeri. Nyeri yang dirasakan diluka jahitan operasi yang terletak 

diwajah bagian bawah mata kanan, dengan panjang jahitan ± 15cm, 

melintang, nyeri yang dirasakan setiap saat dan seperti ditusuk-tusuk, 

dengan skala nyeri 7. 

Pola eliminasi sebelum sakit : klien BAB 1-2x / hari, dengan 

konsistensi lembek berbentuk, bau kas, tidak ada keluhan, setelah sakit 
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: belum BAB selama 4 hari sejak pertama kali masuk RS, BAK 

2+3x/hari tidak terpasang DC. 

Pola aktifitas dan latihan, sebelum sakit: klen mampu melakukan 

aktifitas sehari-hari dengan mandiri seperti mandi, makan, minum dan 

aktivitas lainnya, tidak ada keluhan, selama  sakit : klien memerlukan 

bantuan dalam melakukan aktivitas seperti makan, minum, mandi dan 

aktivitas lainnya klien dalam keadaan lemah dan klien mengatakan 

nggliyer saat pindah posisi. 

Pola keamanan dan kenyamanan, klien mengatakan nyeri pada 

luka jahitan OP, nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk nyeri 

dirasakan setiap hari, dengan nyeri skala 7. 

3. Pemeriksaan Head Totoe 

Keadaan umum klien sedang, Compos Mentis, GCS E3 V5 M6 

Tanda-tanda vital 

TD  :  120/80 mmHg 

N  :  94x/ menit 

S  :  36
2
x/ menit 

RR  :  14x/ menit 

Bentuk kepala mesocepal, tidak ada lesi, rambut pendek cepak, rambut 

bersih tidak ada ketombe, tidak rontok. Mata : Konjungtiva anemis, 

tidak ikterik, ada luka di wajah dibawah mata yaitu luka jahitan operasi 

pengangkatan plak dibawah mata kanan, jahitan bagus, bersih, keadaan 

sepanjang + 10 cm melintang kanan – kiri, hidung tidak ada secret, 

bersih, tidak ada polip. Telinga simetris kanan kiri, tidak ada lesi. 

Mulut tidak stomatitis, gigi tidak caries. 
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4. Data Fokus 

1) DS : Klien mengatakan pusing, nyeri pada luka OP dengan : 

P :  Saat bergerak 

Q :  Ditusuk-tusuk 

R :  Nyeri pada luka OP di wajah di bawah mata 

S :  Skala 7 

T :  Nyeri dirasakan setiap saat 

Klien mengatakan nggliyer saat berpindah posisi, klien 

mengatakan belum BAB selama 4 hari sejak masuk rumah sakit. 

Klien mengatakan lemes 

2) DO : 

TD :  120/80 mmHg, N :  94x/ menit, S :  36
2 0

C 

RR :  14x/ menit 

Ada luka jahitan OP di wajah bagian bawah mata, jahitan bagus, 

bersih, keadaan luka disekitar jahitan baik, tidak ada kemerahan, 

jahitan sepanjang ±10 cm melintang kanan-kiri. Klien tampak 

meringis kesakitan menahan nyeri, klien tampak lemas dan 

aktivitas dibantu keluarga, klien terlihat tidak nyaman. Terdapat 

nyeri tekan diperut kuadran 3, 4 

5. Diagnosa Keperawatan 

a. Nyeri akut b.d Agen Injury fisik 

b. Intolerasi aktivitas b.d kelemahan umum 

c. Konstipasi b.d kurang aktivitas fisik 

d. Resiko infeksi b.d prosedur invasive pembedahan 
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D. PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang masalah keperawatan 

yang muncul pada Tn. W dengan post operasi basalioma. Pembahasan 

mencakup dari diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus, 

pelaksanaan tindakan dan hasil perkembangan pada pasien. 

E. PENUTUP 

 

1) Simpulan  

Kanker kulit adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh berubahnya 

sifat-sifat penyusun kulit yang normal menjadi ganas, dimana sel-sel akan 

terus membelah menjadi bentuk yang abnormal secara tidak terkontrol akibat 

kerusakan DNA (Asmarajaya, 2008). 

Sedangkan karsinoma sel basal adalah salah satu kanker kulit atau 

tumor ganas yang mengalami pertumbuhan yang lambat, serta jarang 

melakukan metastase (Harahab, 2001). 

Setelah dilakukan pengkajian pada klien dapat di tegakkan diagnosa 

sebagai berikut : 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik 

2. Intoleransi aktivitas berhubungan kelemahan umum 

3. Konstipasi berhubungan dengan kurangnya aktivitas fisik 

4. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif 

Peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien 

dengan basalioma sangatlah banyak. Disini perawat diperlukan untuk 

mencegah komplikasi sedini mungkin. Pada post operasi basalioma peran 
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perawat dibutuhkan berhubungan dengan adanya luka post operasi yang ada 

pada klien dimana menimbulkan permasalahan yang komplek mulai dari 

nyeri, intoleransi aktivitas, resiko infeksi dan masalah keperawatan yang 

mengganggu gangguan kebutuhan dasar lainya. Perawat mengajarkan tekhnik 

untuk mengurangi nyeri, membersihkan luka dengan menggunakan tekhnik 

aseptik untuk mencegah infeksi, dan perawat juga membantu dalam 

memenuhi kebutuhan dasar lainya.     

Dari keempat diagnosa diatas, dilakukan tindakan keperawatan sesuai 

dengan rencana asuhan keperawatan. Dan dari kelima diagnosa diatas setelah 

dilakukan evaluasi telah teratasi dan semua intervensi keperawatan 

dihentikan. 

2) Saran  

 

1. Institusi Rumah Sakit 

Diharapkan perawat dapat mengaplikasikan asuhan keperawatan 

agar dapat tercapainya asuhan keperawatan yang bermutu dan juga 

diharapkan untuk memberikan dukungan dan perhatian yang lebih bagi 

mahasiswa dalam kegiatan praktik di Rumah Sakit. Dan dalam 

pemulangan klien dengan post operasi basalioma hendaknya diberikan 

informasi tentang perawatan luka yang mesti dipatuhi dirumah. 

2. Bagi Mahasiswa 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini agar dapat memahami 

konsep – konsep serta dasar – dasar teori sesuai dengan kasus yang  

diambil. 
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3. Bagi Keluarga 

Demi kesembuhan pasien penulis mengharapkan keluarga perlu 

memperhatikan keadaan pasien dan membantu memenuhi kebutuhan 

pasien selama sakit untuk mempercepat proses penyembuhan pasien. 

Keluarga di harapkan selalu menjaga lingkungan agar bersih, sehingga 

pasien bisa istirahat dengan tenang dan nyaman.  
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