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ABSTRACT 

THE EFFECT OF GARAA RUFA CARE ON THE QUALITY OF 

COMFORT IN ELDERLY WHO HAS PSORIASIS 

QUASY-EXPERIMENT RESEARCH 

By: Ahmad An Naufal 

Psoriasis in the elderly affected the low quality of comfort. The low quality of 

comfort in elderly is caused by the physical, the psycho-spiritual, environmental 

and social. In the long period, the low quality of comfort can leads the recurrence 

risk of psoriasis. Garaa Rufa Care is an alternative intervention to increase the 

quality of comfort in elderly who has psoriasis. The aim of this research is to 

identify the effects of Garaa Rufa Care in improving the quality of comfort in 

elderly who has psoriasis at Folk House Surabaya, Pasuruan, Singipaadu Village 

and Wajak Village.   

This research designed as quasy experiment which is use non-probability technique 

with total sampling method. This research’s respondents consisted of 12 elderly 

people who have psoriasis and they were divided into experiment and control 

groups. The independent variable and variable dependent of Garaa Rufa Care, were 

the elderlies who have psoriasis. This research’s instrument use the Short General 

Comfort Questionair (Short GCQ) and use Wilcoxon and Mann Whitney test with 

α<0,05 as its data analysis. 

The results showed effects of Garaa Rufa Care in the quality of comfort (p=0,027) 

and there are low significant (α=0.16). For the psychological effect, it had given 

“micro massage”, for the physically, it had decrease PASI Score, for the social 

effect, it made the elderly do their activities independently and for environmental, 

it effected the elderly to get recognition from other.   

Garaa Rufa Care Intervention can decrease psoriasis in elderly and improve the 

quality of comfort of them. The further research was expected to make similar 

research with more samples and taking observation after giving an intervention. 

 

Keywords: Garaa rufa, psoriasis, quality of comfort, elderly
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Psoriasis merupakan penyakit autoimun, bersifat kronik residif, 

ditandai dengan bercak-bercak eritema yang berbatas tegas dengan skuama 

kasar, berlapis-lapis dan transparan. Penyakit ini sering terjadi pada usia 

dewasa hingga lansia (Gudjonsson & Elder 2007).  Lansia dengan psoriasis 

sering merasa tidak nyaman secara fisik akibat gatal-gatal, kulit kering dan 

bersisik. Gatal-gatal yang disebabkan psoriasis menganggu aktivitas sehari-

hari serta kualitas tidur lansia sehingga terasa tidak nyaman secara 

psikologis dan lingkungan (Wong 2013). Secara sosial lansia dengan 

psoriasis memiliki kenyamanan yang rendah karena dipandang buruk oleh 

sekitar (Dawn et al. 2007) Belum diketahui pasti jumlah total psoriasis di 

Indonesia. Saat ini, Indonesia mengalami peningkatan jumlah lansia secara 

signifikan sejumlah 13,04% dimungkinkan pada tahun 2020 akan 

meningkat menjadi 14,8%. Di Jawa Timur terdapat lansia sejumlah 4,4 juta 

jiwa atau 10,34% tertinggi nomor 3 seindonesia (BPS 2015). Jumlah lansia 

yang terus meningkat akan berefek samping dengan berkembangnya 

berbagai penyakit akibat faktor aging yang mengakibatkan penurunan 

fungsi tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh menurun dan menyebabkan 

penyakit autoimun (Grozdev et al. 2011).  

Prevalensi dan angka kejadian psoriasis sering muncul pada usia tua. 

Penelitian di Amerika rating tertiggi psoriasis ada pada usia 60 sampai 69 

tahun 113/100.000 populasi lansia. Di Inggris Prevalensi psoriasis sejumlah 

1 

1 
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1,5% dari populasi negara. Prevalensi psoriasis sejumlah 3,9% dari 16,924 

geriatrik di Taiwan (Grozdev et al. 2011; Berth-Jones 2013). Di Indonesia 

ada beberapa penelitian tentang psoriasis di sejumlah Rumah Sakit (RS). 

Pada Poli Klinik Penyakit kulit dan Kelamin RS Dr. Cipto Mangunkusumo 

(RSCM) Jakarta ditemukan sejumlah 1,73% penderita psoriasis terhitung 

sejak tahun 2007-2008 (Setyorini et al. 2012). Instalasi Rawat Inap Kulit 

dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama tahun 2001-2011 

ditemukan kasus psoriasis 7176 klien atau 21,29% (Gayatri & Ervianti 

2011). RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado terdapat 48 klien dengan 

psoriasis atau sekitar 1,21% dari 4023 klien dengan penyait kulit (Moningka 

et al. 2015). Hasil dari beberapa penelitian diatas didapatkan bahwa 

penyebab psoriasis adalah faktor-faktor psikis seperti stress, kegelisahan 

dan kenyamanan (Grozdev et al. 2011). Data pendahuluan yang telah 

dilakukan oleh penulis di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya Dan 

UPTPS Tresna Werdha Pasuruan terdapat 5 lansia dengan psoriasis. Di desa 

Tulangan kabupaten Sidoarjo terdapat 2 lansia dengan psoriasis dan desa 

Wajak kabupaten Malang terdapat 5 lansia dengan psoriasis.  

Lansia dengan psoriasis mengindikasikan tingkat kenyamanan yang 

rendah, sehingga rentan kejadian psoriasis sering terulang (Wong 2013). 

Penurunan psikologis dapat menyebabkan menurunnya imunitas atau 

ketahanan tubuh, terutama pada lansia yang telah mengalami faktor aging 

sehingga seiring bertambahnya usia maka fungsi endokrin juga menurun 

sehingga sering muncul penyakit autoimun (Azizah 2011; Deswita 2012; 

Maryam 2008; Ismail 2009). Psoriasis merupakan penyakit bervariasi dalam 
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setiap pengobatannya tergantung individu yang mengalaminya (Dawn et al. 

2007). Jenis pengobatan pada psoriasis terdapat topical kortikosteroid, 

phototherapy, immunotherapy dan obat oral, penggunaan jenis obat tersebut 

tergantung dari jenis serta karakteristik psoriasis. Pengobatan secara 

kombinasi jauh lebih efektif karena mengobati dari dalam serta luar tubuh, 

namun biaya yang digunakan tidak sedikit terutama jenis obat seperti 

kortikosteroid atau imunoterpi sangat mahal (Takeshita et al. 2015; Dawn et 

al. 2007). Lansia dengan psoriasis yang mengonsumsi obat kortikosteroid 

dalam rentan waktu yang lama dapat menyebabkan komplikasi jenis 

penyakit lain akibat penurunan fungsi ginjal oleh faktor aging, sehingga 

ginjal harus bekerja lebih tinggi agar obat dapat difiltrasi secara maksimal. 

Hal ini tidak berlaku pada lansia yang sudah mengalami faktor aging, maka 

pemberian jenis obat secara oral atau injeksi kepada lansia tidak dapat 

bekerja secara maksimal (Dawn et al. 2007). Psoriasis pada klien  lansia 

biasanya membutuhkan penatalaksanaan secara topical dan khusus (Berth-

Jones 2013). Penyakit kulit sering diderita oleh lansia, maka dari itu perlu 

adanya intervensi khusus keperawatan untuk menengani hal tersebut 

(Seyfarth et al. 2011). Jenis alternatif pengobatan psoriasis perlu 

dikembangkan terutama dengan cost-effective dan bekerja secara maksimal. 

Salah satu alternatif pengobatan untuk mengurangi psoriasis adalah 

Ichnotiotherapy atau Doctor Fish, ikan Garaa Rufa menjadi popular 

dikalangan orang timur tengah karena murah serta alami untuk mengatasi 

penyakit kulit (Takac 2014). Intervensi Garaa Rufa bermanfaat untuk 

pengelupasan kulit mati, meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan 
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bakteri, dan juga mengurangi bau kaki. Sebuah studi yang dilakukan di 

bawah lingkungan yang terkendali di sebuah universitas kedokteran di 

Austria, mengungkapkan bahwa terapi ikan ini efektif mengobati psoriasis. 

(Eddyddz 2015). Enzim Dithranol atau anhralin terdapat dalam mulut ikan 

Garaa Rufa, enzim ini membantu ikan dalam mengupas sel kulit mati pada 

manusia, sehingga proses regenerasi sel kulit akan lebih cepat dan sel kulit 

baru akan cepat tumbuh. Dilansir dari webpage kesehatan spa ikan (Ohan 

2016). Efek terapi spa psoriasis menurut study di Turki sensasi relaksasi 

dudapatkan saat terapi “micro-massage” memberikan kenyamanan secara 

psikologis ketika gigitan ikan menghasilkan perasaan nyaman (Undar et al. 

2015). Diharapkan dengan adanya terapi Garaa Rufa dapat meningkatkan 

kenyamanan lansia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah Garaa Rufa Care dapat meningkatkan kenyamanan lansia dengan 

Psoriasis ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis pengaruh terapi Garaa Rufa Care terhadap 

peningkatan kenyamanan lansia dengan psiroasis. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi demografi lansia dengan psoriasis 

2. Mengidentifikasi perubahan tingkat kenyamanan lansia dengan 

psoriasis.  
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3. Menganalisis pengaruh Garaa Rufa Care terhadap tingkat 

kenyamanan lansia dengan psoriasis. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Garaa Rufa Care dapat menjadi salah satu bentuk alternatif 

intervensi keperawatan dalam pengembangan keilmuan keperawatan 

gerontik. Memberikan informasi ilmiah dan sebagai sumber referensi 

mengenai pengaruh terapi Garaa Rufa terhadap tingkat kenyamanan pada 

lansia. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi lansia 

Memberikan peningkatan kebutuhan kenyamanan pada lansia dengan 

psoriasis. 

2. Bagi Panti Werdha  

Memberikan bentuk alternatif intervensi kepada Panti Werdha agar 

angka kejadian psoriasis berkurang. 

3. Bagi Perawat  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengetahuan perawat dan pemberi asuhan perawatan pada lansia 

mengenai alternatif baru sebagai pengembangan teknik terapi spa dan 

relaksasi sehingga dapat menerapkan intervensi terapi Garaa Rufa 

sebagai solusi untuk meningkatkan kenyamanan pada lansia. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Lanjut Usia (Lansia) 

2.1.1 Pengertian lanjut usia 

Lanjut usia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak 

secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa 

dan akhirnya menjadi tua. Hal ini normal, dengan perubahan fisik dan tingkah 

laku yang dapat diramalkan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka 

mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Semua orang akan 

mengalami proses menjadi tua dan masa tua merupakan masa hidup manusia 

terakhir. Di masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial 

secara bertahap (Azizah 2011). 

Lansia memiliki karakteristik berusia lebih dari 60 tahun. Kebutuhan 

dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan 

biopsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga kondisi 

maladaptif, dan lingkungan tempat tinggal yang bervariasi juga menjadi 

karakteristik lansia (Keliat 1999 dalam (Maryam 2008)). 

2.1.2 Batasan lanjut usia  

World Health Organization (WHO) menggolongkan lanjut usia 

berdasarkan 4 kelompok yaitu usia pertengahan (middle age) dengan usia 45-

59 tahun, lanjut usia (elderly) dengan usia 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) 

dengan usia 75-90 tahun, dan usia sangat tua (very old) dengan usia di atas 90 

tahun. Sedangkan menurut Prof. Dr. Koesmanto Setyonegoro, lanjut usia 

dikelompokkan menjadi usia dewasa muda (elderly adulthood), 18 atau 20-25 

6 
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tahun, usia dewasa penuh atau maturitas (middle years), 25-60 tahun atau 65 

tahun, lanjut usia (geriatric age) lebih dari 65 tahun sampai 70 tahun 

(Makhfudli & Efendi 2009). 

2.1.3 Teori proses menua 

Penuaan adalah normal, dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang 

dapat diramalkan akan terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai 

tahap usia dan perkembangan kronologis tertentu. Teori yang menjelaskan 

bagaimana dan mengapa penuaan terjadi biasanya dikelompokkan ke dalam 

dua kelompok besar, yaitu teori biologis dan psikososial (Azizah 2011). 

1. Teori Biologi 

1) Teori Genetika 

Penuaan merupakan suatu proses perubahan struktur sel dan 

jaringan yang secara tidak sadar diwariskan dari waktu ke waktu. 

Teori genetika terdiri dari teori asam deoksiribonukleat (DNA), teori 

ketepatan dan kesalahan, mutasi somatik, dan teori glikogen.  

Proses replikasi pada tingkatan seluler menjadi tidak teratur karena 

adanya informasi yang tidak sesuai dari inti sel. Molekul DNA 

menjadi saling bersilangan (crosslink) dengan unsur lain sehingga 

mengubah informasi genetik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya 

kesalahan tingkat seluler yang mengakibatkan sistem dan organ 

tubuh tidak berfungsi. 

2) Teori wear and tear 

Teori wear and tear (dipakai dan rusak) menjelaskan bahwa 

penumpukan sampah metabolik atau zat nutrisi dapat merusak 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH GARAA RUFA ... AHMAD AN NAUFAL



8 

 

 

sintesis DNA sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan tingkat 

seluler dan akhirnya organ tubuh tidak berfungsi dengan baik. 

Radikal bebas adalah contoh sampah metabolisme yang akan 

menyebabkan kerusakan. Radikal bebas dapat berupa atom atau 

molekul dengan suatu elektron yang tidak berpasangan hasil dari 

metabolisme.  

Hal ini menyebabkan radikal bebas sangat reaktif. Pada keadaan 

normal radikal bebas aka dihancurkan dengan cepat oleh enzim 

pelindung tetapi beberapa radikal bebas dapat lolos dari proses 

perusakan tersebut dan akhirnya menumpuk di dalam struktur 

biologis. Hingga akhirnya hal ini menyebabkan kerusakan. 

3) Riwayat lingkungan 

Dalam teori ini terdapat faktor yang mempengaruhi penuaan, antara 

lain zat karsinogen dari industri, cahaya matahari, trauma, dan 

infeksi. Faktor-faktor tersebut tidak menjadi faktor utama dalam 

penuaan tetapi merupakan faktor yang mempercepat penuaan. 

4) Teori imunitas 

Teori ini menjelaskan bahwa pada usia lanjut terjadi penurunan 

sistem imun seseorang. Seiring bertambahnya usia maka fungsi 

endokrin juga menurun sehingga sering muncul penyakit autoimun 

seperti arthritis rheumatoid dan alergi terhadap makanan dan faktor 

lingkungan lainnya.  
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5) Teori neuroendokrin 

Teori ini menitikberatkan pada kelainan sekresi hormon yang 

dipengaruhi oleh sistem saraf. Salah satu area neurologi yang 

mengalami gangguan akibat penuaan adalah waktu reaksi yang 

diperlukan untuk menerima, memproses dan bereaksi terhadap 

perintah. Hal ini diinterpretasikan dengan adanya tindakan 

melawan, ketulian dan kurangnya pengetahuan. 

2. Teori Psikososial 

Dalam teori ini terdapat beberapa teori antara lain: teori kepribadian, teori 

tugas perkembangan, teori disengagement, teori aktivitas, dan teori 

kontinuitas. 

1) Teori kepribadian 

Kepribadian manusia adalah aspek yang berkembang pesat pada 

tahun akhir perkembangannya. Penuaan juga berpengaruh pada 

kepribadian lansia tersebut. 

2) Teori tugas perkembangan 

Tugas perkembangan adalah aktivitas dan tantangan yang harus 

dipenuhi oleh seseorang sebagai tahap spesifik dalam kehidupannya. 

Pencapaian dan kepuasan yang pernah dicapai akan mempengaruhi 

perasaan lansia. 

3) Teori disengagement 

Teori Disengagement (pemutusan hubungan) menjelaskan bahwa 

lansi akan mengalami suatu tahapan menarik diri dari kegiatan 

bermasyarakat dan tanggung jawabnya. Lansia akan merasa bahagia 
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apabila peran lansia dalam masyarakat telah berkurang dan 

tanggung jawab sudah dilanjutkan oleh generasi muda. Namun bagi 

banyak individu pengurangan peran dalam masyarakat tidak 

diinginkan. 

4) Teori aktivitas 

Teori ini merupakan teori lawan dari teori disengagement, menurut 

teori ini untuk menuju lansia yang sukses diperlukan aktivitas yang 

terus berlanjut. Selain itu, aktivitas juga sangat penting untuk 

mencegah kehilangan dan pemeliharaan kesehatan sepanjang 

kehidupan manusia. 

5) Teori kontinuitas 

Teori ini juga dikenal sebagai teori perkembangan. Teori ini 

menjelaskan tentang dampak dari kepribadian pada kebutuhan untuk 

tetap melakukan aktivitas atau memisahkan diri agar mencapai 

kebahagiaan di masa tua. 

2.1.4 Perubahan lanjut usia 

 Perubahan yang terjadi pada lanjut usia (Makhfudli & Efendi 2009) 

1. Perubahan fisik 

1) Sel  

Pada lansia, jumlah sel akan lebih sedikit dan ukurannya akan 

menjadi lebih besar. Cairan tubuh dan intraseluler akan berkurang, 

proporsi protein di otak,otot, ginjal, darah, dan hati juga ikut 

berkurang. Jumlah sel otak menurun, mekanisme pernaikan sel ikut 

terganggu dan otak menjadi atrofi. 
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2) Sistem persarafan 

Pada saraf neocortical rata-rata akan berkurang sebesar 1 per detik, 

hubungan persarafan menurun, lambat dalam merespons baik dari 

gerakan maupun jarak waktu, khususnya dengan stres, mengecilnya 

pancaindera, serta menjadi kurang sensitive terhadap sentuhan. 

3) Sistem Pendengaran 

Terjadi gangguan pada pendengaran (prebiakusis), membrane 

timpani mengalami atrofi, terjadi pengumpulan dan pengerasan 

serumen karena peningkatan keratin, pada lansia yang mengalami 

ketegangan jiwa atau stres juga akan mengalami penurunan 

pendengaran. 

4) Sistem Pengelihatan 

Terjadi sclerosis pada sfingter pupil dan hilangnya respons terhadap 

sinar, kornes menjadi berbentuk seperti bola (sferis), lensa menjadi 

suram atau keruh dan menyebabkan katarak, meningkatnya ambang, 

pengamatan sinar dan daya adaptasi terhadap kegelapan menjadi 

lebih lambat dan sulit untuk melihat dalam keadaan gelap, hilangnya 

akomodasi, menurunnya lapang pandang, dan juga daya untuk 

membedakan warna biru dan hijau mulai menurun pada skala 

pemeriksaan. 

5) Sistem kardiovaskuler 

Terjadi penurunan elastisitas dinding aorta, penebalan katup jantung 

dan menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun 

1% tiap tahun sesudah berumur 20 tahun, hal ini menyebabkan 
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menurunnya kontraksi dan volumenya. Kehilangan elastisitas 

pembuluh darah, efektivitas pembuluh darah perifer berkurang 

untuk oksigenasi, sering terjadi postural hipotensi, tekanan darah 

meningkat,diakibatkan oleh meningkatnya resistensi dari pembuluh 

darah perifer 

6) Sistem pengaturan suhu tubuh 

Menurunnya suhu tubuh (hipotermia) secara fisiologis ±35oC, hal 

ini diakibatkan oleh metabolisme yang menurun, keterbatasan reflex 

menggigil, dan tidak dapat memproduksi panas yang banyak 

sehingga terjadi rendahnya aktivitas otot. 

7) Sistem pernafasan 

Kehilangan kekuatan otot-otot pernapasan dan menjadi kaku, 

aktivitas dari silia menurun, kehilangan elastisitas paru-paru 

sehingga kapasitas residu meningkat, menarik napas lebih berat, 

kapasitas pernapasan maksimum menurun, dan kedalaman bernapas 

juga menurun. Terjadi pelebaran ukuran alveoli dari normal dan 

jumlahnya berkurang, oksigen pada arteri menurun menjadi 75 

mmHg, kemampuan untuk batuk berkurang, dan kekuatan otot 

pernapasan menurun. 

8) Sistem gastrointestinal 

Kehilangan gigi, indera pengecap mengalami penurunan, esophagus 

melebar, sensitivitas akan rasa lapar menurun, produksi asam 

lambung dan waktu pengosongan lambung menurun, peristaltic 

lemah dan biasanya timbul konstipasi, fungsi absorbs menurun, hati 
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(liver) semakin mengecil dan menurunnya tempat penyimpanan, 

serta berkurangnya suplai aliran darah. 

9) Sistem genitourinaria 

Terjadi pengecilan organ ginjal dan nefron menjadi atrofi, aliran 

darah ke ginjal menurun hingga 50%, fungsi tubulub berkurang 

(akibatnya terjadi penurunan kemampuan ginjal untuk 

mengonsentrasikan urine, berat jenis urine menurun, proteinuria 

biasayang +1), blood urea nitrogen (BUN) meningkat hingga 21 

mg%, nilai ambang ginjal terhadap glukosa meningkat. Otot-otot 

kandung kemih (vesica urinaria) melemah, kapasitasnya menurun 

hingga 200 ml dan menyebabkan frekuensi buang air kecil 

meningkat, kandung kemih sulit dikosongkan sehingga 

meningkatkan retensi urine. 

10) Sistem endokrin 

Menurunnya produksi ACTH, TSH, FSH, dan LH,aktivitas tiroid, 

basal metabolic rate (BMR), daya pertukaran gas, produksi 

aldosterone, serta sekresi hormone kelamin seperti progesteron, 

esterogen, dan testosteron. 

11) Sistem integumen 

Kulit menjadi keriput akibat kehilangan jaringan lemak, permukaan 

kulit kasar dan bersisik, menurunnya respons terhadap trauma, 

mekanisme proteksi kulit menurun, kulit kepala dan rambut menipis 

serta berwarna kelabu, rambut dalam hidung dan telinga menebal, 

berkurangnya elastisitas akibat menurunnya cairan dan 
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vaskularisasi, pertumbuhan kuku lebih lambat, kuku jari menjadi 

keras dan rapuh, kuku kaki tumbuh secara berlebihan dan seperti 

tanduk, kelenjar keringat berkurang jumlahnya dan fungsinya, kuku 

menjadi pudar dan kurang bercahaya. 

12) Sistem musculoskeletal 

Kehilangan kepadatan tulang (density) dan semakin rapuh, kifosis, 

membesarnya persendian dan menjaid kaku, tendon mengerut dan 

mengalami sclerosis, atrofi serabut otot gerak seseorang menjadi 

lambat, otot-otot kram dan menjadi tremor. 

2. Perubahan mental 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan mental adalah 

perubahan fisik, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan 

(hereditas), lingkungan, tingkat kecerdasan (Intelligence Quotient-

IQ), dan kenangan (memory). Kenangan dibagi menjadi dua, yaitu 

kenangan jangka panjang yang mencakup beberapa perubahan dan 

kenangan jangka pendek yang biasanya dapat berupa kenangan buruk. 

3. Perubahan psikososial 

1) Pensiun 

Nilai seseorang sering diukur oleh produktivitas dan identitas 

dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan. Bila seseorang 

pensiun (Purna Tugas), ia akan mengalami kehilangan, antara 

lain: kehilangan finansial (income berkurang), kehilangan status, 

kehilangan teman/kenalan atau relasi, dan kehilangan 

pekerjaan/kegiatan. 
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2) Merasakan atau sadar akan kematian 

3) Perubahan dalam cara hidup 

4) Ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan (economic 

deprivation) 

5) Penyakit kronis dan ketidakmampuan 

6) Gangguan saraf panca indra, timbul kebutaan dan ketulian 

7) Gangguan gizi akibat kehilangan jabatan 

8) Rangkaian dari kehilangan yaitu kehilangan hubungan dengan 

teman-teman dan keluarga 

9) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik: perubahan terhadap 

gambaran diri, perubahan konsep diri. 

2.2 Konsep Kenyamanan Katherin Kolcaba 

2.2.1 Pengertian kenyamanan 

Konsep teori kenyamanan merupakan kebutuhan kenyamanan, intervensi 

kenyamanan (comfort care), intervening variabels, peningkatan rasa 

kenyamanan, health seeking behaviours (HSBs) dan integritas institusional. 

Comfort atau kenyamanan adalah rasa pengalaman langsung yang diperkuat 

dengan kebutuhan relief, ease dan transcendence terkait dengan empat konteks 

kenyamanan yaitu fisik,  psikospiritual, lingkungan, dan sosiokultural (Wilson 

& Kolcaba 2004). 

Kenyamanan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar 

manusia yang bersifat individual dan holistik, dengan terpenuhinya 

kenyamanan dapat menyebabkan perasaan sejahtera pada diri individu tersebut 
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(Kolcaba 2003). Standart Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) 2016 

mengatakan gangguan rasa nyaman merupakan perasaan kuarang senang, lega 

dan sempurna secara fisik, psikospiritual, lingkungan dan sosial. Gangguan rasa 

nyaman disebabkan tanpa adanya cedera jaringan .  

Kenyamanan (comfort) adalah kondisi terbebas dari stress atau 

ketidaknyamanan, dan juga konsep yang memiliki hubungan kuat dengan 

keperawatan. Perawat memberikan kenyamanan kepada klien dan keluarga 

dengan intervensi yang disebut tindakan kenyamanan (Comfort Measures). 

Tindakan kenyamanan tersebut menguatkan klien dan keluarga saat di rumah 

sakit. Ketika klien dan keluarga di kuatkan dengan tindakan-tindakan dari 

perawat, klien dan keluarga akan dapat lebih baik dalam upaya mencari 

parilaku-perilaku sehat (Alligood 2013). 

2.2.2 Konsep utama teori kenyaman kolcaba 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptul Teori Kenyamanan Kolcaba 

(Alligood 2013) 

Teori  Comfort dari Kolcaba ini menekankan pada beberapa konsep utama serta 

pengertiannya, antara lain : 
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1. Health Care Needs (Kebutuhan Perawatan Kesehatan) 

Health Care Needs (Kebutuhan Perawatan Kesehatan) didefinisikan sebagai 

kebutuhan untuk memperoleh kenyamanan, bangkit dari situasi stres. 

Kebutuhan disini meliputi kebutuhan fisik, psikospiritual, sosial, dan 

lingkungan yang diperoleh melalui monitoring, laporan verbal dan non verbal, 

kebutuhan yang berhubungan dengan parameter patofisiologi, kebutuhan 

pendidikan dan dukungan, serta kebutuhan konseling finansial dan intervensi 

(Wilson & Kolcaba 2004; Alligood 2013) 

2. Comforting Interventions 

Intervensi untuk rasa nyaman adalah tindakan keperawatan dan ditujukan 

untuk mencapai kebutuhan kenyamanan penerima asuhan, mencakup 

fisiologis, sosial, budaya, ekonomi, psikologis, spiritual, lingkungan, dan 

intervensi fisik (Wilson & Kolcaba 2004). 

3. Intervening Variables 

Variabel yang mengintervensi adalah interaksi yang mempengaruhi persepsi 

penerima mengenai kenyamanan sepenuhnya. Hal ini mencakup pengalaman 

sebelumnya, usia, sikap, status emosional, latar belakang budaya, sistem 

pendukung, prognosis, ekonomi, edukasi, dan keseluruhan elemen lainnya dari 

pengalaman penerima (Wilson & Kolcaba 2004). Variabel intervensi yang 

diberikan akan memberikan pengaruh kepada perencanaan dan pencapaian 

intervensi asuhan keperawatan.  

4. Enhanced Comfort 

Didefinisikan sebagai kondisi yang dialami oleh resipien berdasarkan 

pengukuran kenyamanan. Ada tiga tipe kenyamanan (dorongan, ketentraman 
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dan transcendence) serta empat konteks pengalaman (fisik, psikospiritual, 

sosial dan lingkungan) (Wilson & Kolcaba 2004; Alligood 2013). 

5. Health Seeking Behaviours (HSBs) 

Suatu keadaan yang menggambarkan secara luas hasil yang dihubungkan 

dengan usaha mencari penyembuhan kesehatan serta ditetapkan oleh resipien 

pada saat konsultasi dengan perawat. Perilaku penyembuhan kesehatan dapat 

berasal dari internal (penyembuhan dari diri sendiri), eksternal (aktivitas yang 

terkait dengan kesehatan), atau meninggal dengan penuh kedamaian (Wilson 

& Kolcaba 2004). 

6. Institutional Integrity 

Kolcaba menjelaskan yang dimaksud dengan institusi terkait adalah kelompok, 

komunitas, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, panti asuhan, yang memiliki 

kualitas atau tempat yang lengkap. Hubungan antara kenyamanan dan institusi 

terkait akan terus berulang (Wilson & Kolcaba 2004). 

7. Best Practice 

Praktik terbaik diartikan sebagai intervensi yang diberikan petugas kesehatan 

sesuai dasar keilmuan dan praktik untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk 

pasien dan keluarga (institusi)(Wilson & Kolcaba 2004). 

8. Best Policies 

Kebijakan terbaik institusi atau kebijakan regional dimulai dari adanya 

protocol prosedur dan medis yang mudah untuk diakses, diperoleh, dan 

diberikan. Hal ini yang disebut sebagai kebijakan yang baik (Wilson & 

Kolcaba 2004). 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH GARAA RUFA ... AHMAD AN NAUFAL



19 

 

 

2.2.3 Aspek dalam kenyamanan  

 

Gambar 2.2 Tipe dan Konteks Kenyaman  

(Alligood 2013) 

Menurut Kolcaba (2003) aspek kenyamanan terdiri dari: 

1) Kenyamanan fisik berkenaan dengan sensai tubuh yang dirasakan 

oleh individu itu sendiri dan mekanisme homeostatis. 

2) Kenyamanan psikospiritual berkenaan dengan kesadaran internal diri, 

yang meliputi konsep diri, harga diri, makna kehidupan, seksualitas 

hingga hubungan yang sangat dekat dan lebih. 

3) Kenyamanan lingkungan berkenan dengan lingkungan, kondisi dan 

pengaruh dari luar kepada manusia seperti temmperatur, warna suhu, 

pencahayaan, suara, dll untuk meningkatkan rasa nyaman . 
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4) Kenyamanan sosial kultural berkenaan dengan hubungan 

interpersonal, keluarg dan sosial atau masyarakat (keuangan, 

perawatan kesehatan individu, kegiatan religious, serta tradisi 

keluarga).  

2.2.4 Tipe kenyamanan 

Menurut Kolcaba dalam (Alligood 2013) terdapat 3 jenis kenyamanan 

1. Relief  fase dimana klien mempunyai kebutuhan khusus 

2. Ease fase tenang atau kepuasan 

3. Transcendence fase diamana timbul salah satu masalah atau nyeri 

2.2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kenyamanan 

Menurut SDKI (PPNI 2016): 

1. Gejala penyakit 

2. Kurang pengendalian situasional/lingkungan 

3. Ketidak adekuatan sumberdaya (mis. Dukungan finansial, sosial 

dan pengetahuan) 

4. Kurangnya privasi 

5. Gangguan stimulus lingkugan 

6. Efek samping terapi(mis. Medikasi, radiasi, kemoterapi) 

7. Gangguan adaptasi kehamilan 

2.3 Kulit 

2.3.1 Anatomi Kulit 

Sistem integumen merupakan serangkaian bagian pelindung yang 

membentuk lapisan terluar pada tubuh. Sistem ini terdiri dari kulit dan 
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beberapa derivatif kulit terspesialisasi tertentu, antara lain rambut, kuku, 

dan beberapa jenis kelenjar (Sloane 2004) 

 

Gambar 2.3 Dimensi Kulit dalam potongan melintang  

(Sloane 2004) 

Beberapa komponen sistem integumen sebagai berikut (Sloane 2004; 

Syaifuddin 2011): 

1. Kulit  

Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang 

menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit disebut dengan 

inegumen atau kutis, tumbuh dari dua macam jaringan yaitu epitel 

yang menumbuhkan lapisan epidermis dan jaringan pengikat 

(penunjang) yang menumbuhkan lapisan dermis (kulit dalam). Pada 

permukaan kulit bermuara glandula sudorivera dan kelenjar mukosa. 

Lapisan-lapisan kulit terdiri dari: 

1) Epidermis, yang merupakan lapisan teratas kulit tersusun dari 5 

stratum yaitu: 
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(1) Stratum korneum, selnya sudah mati, tidak mempunyai inti 

sel (inti selnya sudah mati) dan mengandung zat keratin. 

(2) Stratum lusidum, selnya pipih, berbeda dengan stratum 

granulosum karena sel-sel sudah banyak yang kehilangan inti 

dan butir-butir sel telah menjadi jernih sekali sehingga 

tembus sinar.  

(3) Stratum granulosum, stratum ini terdiri dari sel-sel pipih 

seperti kumparan yang terdiri dari 2-3 lapis dan sejajar 

dengan permukaan kulit.  

(4) Stratum spinosum/stratum akantosum, lapisan ini 

merupakan lapisan yang paling tebal yang dapat mencapai 

0,2 mm terdiri dari 5-8 lapisan. Sel-selnya disebut spinosum 

kaarena jika kita lihat di bawah mikroskop sel-selnya terdiri 

dari sel yang bentuknya poligonal (banyak sudut) dan 

mempunyai tanduk (spina).  

(5) Stratum basale/germinativum, disebut stratum basal 

karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum ini 

menggantikan sel-sel yang di atasnya dan merupakan sel-sel 

induk. Bentuknya silindris (tabung) dengan inti yang 

lonjong. Di dalamnya terdapat butir-butir yang halus disebut 

butir melanin warna yang memberikan pigmen kulit. 
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Gambar 2.4 Lapisan Epidermis  

(Sloane, 2004) 

2) Dermis  

Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit yang terdiri dari dua 

lapisan, yaitu pars papilaris (stratum papilar) di bagian atas dan 

pars retikularis (stratum retikularis) di bagian bawah. Pars 

papilaris terdiri dari syaraf dan pembuluh darah. Sedangkan pars 

retikularis terdiri dari jaringan ikat longgar yang tersusun dari 

serabut-serabut kolagen, serabut elastis dan serabut retikulis. 

3) Subkutis/Hipodermis 

Subkutis terdiri dari kumpulan sel lemak dan di antara kumpulan 

ini berjalan serabut jaringan ikat dermis. Lapisan lemak ini 

disebut penikulus adiposus yang tebalnya tidak sama pada setiap 

tempat serta pembagian antara laki-laki dan perempuan tidak 

sama. 

2. Kelenjar Kulit 

1) Kelenjar Sebasea 

Kelenjar sebasea berhubungan dengan folikel rambut yang 

bermuara dalam sebuah folikel rambut. Kelenjar ini tidak 
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berhubungan dengan folikel rambut tetapi saluran bermuara 

langsung ke permukaan kulit seperti yang terdapat pada glans 

penis, labium minus, dan kelenjar tarsalia pada kelopak mata. 

Kelenjar ini tidak terdapat pada kulit telapak kaki dan tangan 

dan terletak di dalam dermis 

2) Kelenjar Keringat 

Kelenjar tubular bergelung tidak bercabang, terdapat pada 

seluruh kulit kecuali pada dasar kuku, batas bibir, glans penis, 

dan gendang telinga. Kelenjar ini paling banyak terdapat pada 

telapak tangan dan telapak kaki. Terdapat dua macam kelenjar 

keringat, yaitu : 

(1) Kelenjar keringan ekrin 

Tersebar diseluruh kulit tubuh kecuali kulup penis, bagian 

dalam telinga luar, telapak tanga, telapak kaki, dan dahi. 

Badan kelenjar terdapat antara perbatasan kulit arid an kulit 

jangat. Saluran berkelok-kelok keluar berada pada lapisan 

jangat, berjalan lurus ke lapisan epidermis, dan bermuara 

pada permukaan kulit pada pori-pori keringat. 

(2) Kelenjar keringat apokrin 

Kelenjar keringat yang besar hanya dapat ditemukan pada 

ketiak, kulit putting susu, kulit sekitar alat kelamin, dan 

dubur. Kelenjar ini terletak lebih dalam, saluran keluarnya 

berbelok-belok, kemudian lurus menuju epidermis, dan 

bermuara pada folikel rambut. Bersama keringat keluar 
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bagian-bagian sel kelenjar yang sudah rusak dan berbau 

khas. 

3) Kelenjar Mamae 

Glandula mamae sebagai kelenjar kulit karena berasal dari 

lapisan ektodermal. Secara fungsional termasuk sistem 

reproduksi, terletak diatas fasia pektoralis superfisialis dan 

dihubungkan dengan perantaraan jaringan ikat longgar dan 

jaringan lemak, serta melekat erat dengan kulit diatasnya. 

Disekitar puting susu terdapat reticulum kutis yang tumbuh 

dengan baik, dinamakan ligamentum suspensorium. 

3. Rambut 

Merupakan bagian yang tumbuh dari folikel rambut di dalam 

epidermis. Folikel ini dibatasi oleh epidermis sebelah atas, dasarnya 

terdapat papil tempat rambut tumbuh. Akar rambut berada di dalam 

folikel pada ujung paling dalam dan bagian sebelah luar disebut 

batang rambut. Pada folikel ini juga terdapat otot polos kecil sebagai 

penegak rambut. Rambut terdiri dari: 

1) Rambut panjang di kepala, pubis dan jenggot; 

2) Rambut pendek dilubang hidung, liang telinga dan alis; 

3) Rambut bulu lanugo diseluruh tubuh; dan 

4) Rambut seksual di pubis dab aksila (ketiak). 

4. Kuku 

Sel epidermis kulit yang telah berubah, tertanam dalam palung kuku 

menurut garis lekukan pada kulit. Palung kuku mendapat persarafan 
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dan vaskularisasi yang banyak. Bagian proksimal terletak dalam 

lipatan kulit merupakan awal kuku tumbuh, badan kuku, bagian 

yang tidak ditutupi kulit dengan kuat terikat dalam palung kulit dan 

bagian atas merupakan bagian yang bebas. Bagian dari kuku terdiri 

dari ujung kuku atas ujung batas,badan kuku yang merupakan bagian 

yang besar,dan akar kuku (radiks). 

 

Gambar 2.5 Bagian-bagian kuku 

(Sloane 2004) 

2.3.2 Fisiologi sistem integumen 

Menurut Sloane (2004) & Syaifudin (2011) fungsi kulit terbagi 

menjadi beberapa fungsi dasar antara lain: 

1. Proteksi  

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap trauma fisik 

misalnya gesekan, tarikan, ataupun trauma kimiawi yang dapat 

menimbulkan iritasi (misalnya lisol, karbol dan asam kuat). Kulit 

menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara sebagai yaitu 

berikut : 
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1) Keratin melindungi kulit dari mikroba, abrasi (gesekan), panas, 

dan zat kimia.  Keratin merupakan struktur yang keras, kaku, dan 

tersusun rapi dan erat seperti batu bata di permukaan kulit. 

2) Lipid yang dilepaskan mencegah evaporasi air dari permukaan 

kulit dan dehidrasi; selain itu juga mencegah masuknya air dari 

lingkungan luar tubuh melalui kulit.           

3) Sebum yang berminyak dari kelenjar sebasea mencegah kulit dan 

rambut dari kekeringan serta mengandung zat bakterisid yang 

berfungsi membunuh bakteri di permukaan kulit. Adanya sebum 

ini, bersamaan dengan ekskresi keringat, akan menghasilkan 

mantel asam dengan kadar pH 5-6.5 yang mampu menghambat 

pertumbuhan mikroba. 

4) Pigmen melanin melindungi dari efek dari sinar UV yang 

berbahaya. Pada stratum basal, sel-sel melanosit melepaskan 

pigmen melanin ke sel-sel di sekitarnya. Pigmen ini bertugas 

melindungi materi genetik dari sinar matahari, sehingga materi 

genetik dapat tersimpan dengan baik. Apabila terjadi gangguan 

pada proteksi oleh melanin, maka dapat timbul keganasan. 

5) Selain itu ada sel-sel yang berperan sebagai sel imun yang 

protektif. Yang pertama adalah sel Langerhans, yang 

merepresentasikan antigen terhadap mikroba. Kemudian ada sel 

fagosit yang bertugas memfagositosis mikroba yang masuk 

melewati keratin dan sel Langerhans. 
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2. Termoregulasi  

Suhu tubuh tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu 

lingkungan. Hal ini karena adanya adaptasi antara panas dalam tubuh 

yaitu suhu viseral 36-37,50C untuk suhu kulit lebih rendah. Kontrol 

persarafan dan vasomotorik dari arterial kutan ada dua cara yaitu 

vasodilatasi (kapiler melebar, kulit menjadi panas dan kelebihan 

panas dipancarkan ke kelenjar keringat sehingga terjadi evaporasi 

cairan pada permukaan tubuh) dan vasokonstriksi (pembuluh darah 

mengerut, kulit menjadi pucat dan dingin, hilangnya keringat 

dibatasi, dan panas suhu tubuh tidak dikeluarkan). 

3. Ekskresi  

Kelenjar kulit mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam tubuh 

berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia.  

4. Persepsi  

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan 

subkutis. Respons terhadap rangsangan panas diperankan oleh 

dermis dan subkutis, terhadap dingin diperankan oleh dermis, 

perabaan diperankan oleh papila dermis dan markel renvier, 

sedangkan tekanan diperankan oleh epidermis. Serabut saraf 

sensorik lebih banyak jumlahnya di daerah yang erotik. 

5. Pembentukan pigmen 

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak pada lapisan basale dan 

sel ini berasal dari rigi saraf. Melanosit membentuk pigmen warna 

kulit. Pigmen disebar ke epidermis melalui serabut dendrit 
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sedangkan lapisan di bawahnya oleh melanofag. Warna kulit tidak 

selamanya dipengaruhi oleh pigmen kulit melainkan juga oleh tebal 

tipisnya kulit, reduksi Hb dan karoten. 

6. Fungsi Absorpsi 

Kulit tidak bisa menyerap air, tapi bisa menyerap material larut-lipid 

seperti vitamin A, D, E, dan K, obat-obatan tertentu, oksigen dan 

karbon dioksida. Permeabilitas kulit terhadap oksigen, 

karbondioksida dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil 

bagian pada fungsi respirasi. Selain itu beberapa material toksik 

dapat diserap seperti aseton, CCl4, dan merkuri. Beberapa obat  juga 

dirancang untuk larut lemak, seperti kortison, sehingga mampu 

berpenetrasi ke kulit dan melepaskan antihistamin di tempat 

peradangan. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal 

tipisnya kulit, hidrasi, kelembaban, metabolisme dan jenis 

vehikulum. Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antarsel 

atau melalui muara saluran kelenjar; tetapi lebih banyak yang 

melalui sel-sel epidermis daripada yang melalui muara kelenjar. 

7. Fungsi pembentukan vitamin D 

Sintesis vitamin D dilakukan dengan mengaktivasi precursor 

(dehidrokolesterol-7) 7 dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar 

ultraviolet. Enzim di hati dan ginjal lalu memodifikasi prekursor dan 

menghasilkan calcitriol, bentuk vitamin D yang aktif. Calcitriol 

adalah hormon yang berperan dalam mengabsorpsi kalsium 

makanan dari traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah. 
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Walaupun tubuh mampu memproduksi vitamin D sendiri, namun 

belum memenuhi kebutuhan tubuh secara keseluruhan sehingga 

pemberian vitamin D sistemik masih tetap diperlukan. Pada manusia 

kulit dapat pula mengekspresikan emosi karena adanya pembuluh 

darah, kelenjar keringat, dan otot-otot di bawah Kulit memiliki 

banyak fungsi, yang berguna dalam menjaga homeostasis tubuh. 

Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi fungsi proteksi, 

absorpsi, ekskresi, persepsi, pengaturan suhu tubuh (termoregulasi), 

dan  pembentukan vitamin D. Proses sintesis vitamin D yang sangat 

penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang, dimulai dari 

sebuah molekur prekursor (dehidrokolesterol-7) yang ditemukan di 

kulit. 

2.3.3 Psoriasis  

Psoriasis adalah peradangan kulit yang bersifat kronik dengan 

karakteristik berupa plak eritematosa berbatas tegas, skuama kasar, berlapis, 

dan berwarna putih keperakan terutama pada siku, lutut, scalp, punggung, 

umbilikus dan lumbal (Wolff et al. 2012). Psoriasis merupakan penyakit 

inflamasi kulit bersifat kronis residif, ditandai dengan plak kemerahan yang 

ditutupi oleh sisik tebal berwarna putih keperakan dan berbatas tegas (Shcon 

& Boehncke 2005; Simmons 2007; Grozdev et al. 2011). Psoriasis dikatan 

sebagai penyakit multifactorial dan multi system, karena melibatkan banyak 

system organ, semua faktor tersebut saling terkait.  

Psoriasis ditandai dengan adanya hiperkeratosis dan penebalan 

lapisan epidermis yang diikuti dengan peningkatan vaskularisasi dan 
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infiltrasi sel radang ke dermis, akibat proses tersebut maka tampak skuama, 

eritema dan indurasi. Penyakit ini tidak menular atau mengancam jiwa, 

namun pada hakekatnya mempengaruhi Health-Related Quality of Life 

(HRQoL) dan memiliki dampak negatif, fisik, psikologis dan psikososial 

(Jacoeb 2003). 

Penyebab yang pasti psoriasis belum diketahui dengan pasti, namun, 

banyak faktor predisposisi yang memegang peran penting seperti 

predisposisi genetik dan kelainan imunologis. Walaupun etiopatogenesis 

psoriasis tidak diketahui dengan pasti, namun banyak faktor yang diduga 

sebagai pemicu timbulnya psoriasis seperti: infeksi bakterial, trauma fisik, 

stress psikologis dan gangguan metabolisme. Bahkan beberapa ahli 

mengatakan bahwa psoriasis merupakan tanda adanya sindroma metabolik 

banyak penelitian yang menyatakan adanya hubungan antara psoriasis 

dengan sindroma metabolik (Mallbris et al 2006; Nestle et al 2009; Sanchez 

2010). 

1. Etiologi  

Etiologi psoriasis secara pasti belum diketahui, namun teori yang ada 

mengemukakan psoriasis merupakan penyakit autoimun yang ditandaai 

adanya proliferasi epidermal dan pembuluh kapiler akibat pelepasan 

sitokin oleh limfosit. Perubahan mekanisme genetic, metabolic dan 

imunologis yang dikombinasikan dengan faktor-faktor lingkungan 

lainnya seperti stres, trauma, infeksi, homonal, alcohol, merokok atau 

obat-obatan Beberapa klien psoriasis mengemukakan stres bisa 

menimbulkan flare atau serangan pada penyakit ini. Stres dapat dipicu 
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oleh keadaan-keadaan yang dialami klien dalam menghadapi ujian, 

kecelakaan, kekerasan seks dan kematian. Interval terjadinya stres 

sampai timbulnya flare berkisar antara 2 hari sampai dengan 1 bulan 

(Gudjonsson & Elder 2007). 

2. Klafisikasi (Graham Brown 2005) 

1) Psoriasis plak klasik (Vulgaris) 

Plak klasik jenis ini sering ditemui, bisa berupa plak merah tunggal 

atau multiple dengan diameter yang bervariasi mulai dari beberapa 

milometer sampai berapa sentimeter dan dengan permukaan yang 

berskuama. Apabila sekuama dikerok, dapat memantulkan cahaya, 

seperti bahan perak. Gosokan yang lebih keras akan menyebabkan 

timbulnya pendarahan bitnik kapiler. Plak-plak dapat tumbuh 

dibagiaan tubuh manapun, biasanya sering timbul pada daerah 

ekstensor; lutut, siku dan dasar tulang balakang. Relative jarang 

timbul di daerah wajah. Kulit kepala dan kuku sering terkena dan 

artropati juga terjadi. Plak-plak cnderung menjadi kronis dan stabil, 

dalam kurun waktu yang lama.  

 

Gambar 2.6 Plak Klasik Psoriasis Pada Siku 

(Graham Brown 2005)  
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2) Psoriasis kuku 

Kelainan pada kuku sering didapatkan, dan merupakan petunjuk 

diagnosis yang penting apabila lesi pada kulit hanya ada beberapa, 

atau tidak khas. Perubahan pada kuku hampir selalu terjadi pada 

psoriasis artropatik. Terdapat dua kelainan yang dapat terjadi 

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu lengkungan (pitting) 

dan onikolisis. Cekungan-cekungan pada kuku psoriasis relative 

besar dan tidak teratue, berbeda dengan yang terdapat pada 

alopesia areata. Onikolisis (terangkatnya lempengan kuku) pada 

alanya menimbulkan daerah kemerahan yang gelap yang 

dikelilingi bagian yang berwarna merah muda seperti warna ikan 

salmon, tetapi kemudian warna kuku berubah menjadi cokelat atau 

kuning. Kadang-kadang terasa sakit. Kelainan-kelainan kuku ini, 

terutama onikolisis, dapat juga timbul tanpa ditemukan tanda-tanda 

psoriasis.Kadang-kadang perubahan pustular terjadi pada ujung-

ujung jari dan dasar kuku. Perubahan yang serupa dapat menyertai 

pustulosis palmo-plantar kronis. Pada psoriasis bentuk 

eritrodermik atau pustular, keseluruhan kuku bisa menajdi kasar 

dan berubah warna. 
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(a) (b)  

Gambar 2.7 (a)Psoriasis pada lengkungan kuku (b) onikolisis 

psoriasis dini 

  (Graham Brown 2005) 

3) Psoriasis gutata 

Berasal dari bahasa Latin “guta” yang berarti tetesan. Psoriasis 

gutata biasanya menyerang anak-anak dan dewasa muda. 

Mengerupsi melalui plak berukuran kecil pada batang tubuh, 

lengan, tungkai, dan terkadang kulit kepala, ruam ini menyebar 

dalam beberapa hari dan berdiameter 0,5 sampai 1,5 cm. Kondisi 

ini biasanya berkaitan dengan infeksi saluran napas atas akibat 

infeksi streptokokus. Lesi psoriasis ini menetap selama 2-3 bulan 

dan akhirnya akan mengalami resolusi spontan.  

 

Gambar 2.8 Psoriasis Gutata 

  (Graham Brown 2005) 
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4) Psoriasis eritodemik 

Psoriasis eritrodermik ditandai dengan flushing luas di seluruh 

tubuh, yang dapat berakibat pada pembentukan sisik. Ruam 

tersebut dapat berkembang cepat pada psoriasis baru atau bertahap 

pada psoriasis kronis. Terkadang, ruam muncul sebagai reaksi obat 

yang menyimpang. 

 

Gambar 2.9 Psoriasis Eritrodemik 

  (Graham Brown 2005) 

5) Psoriasis pustular Akut (Von Zumbusch) 

Psoriasis ini sangat serius karena klien dengan atau tanpa psoriasis 

sebelumnya secara tiba-tiba terserang eritema yang menyebar luas, 

dan ditumpangi dengan adanya pustule. Pustule ini bisa bergabung 

membentuk danau-danau yang berisi pus. Klien mengalami panas 

tinggi yang naik turun, kelihatan parah dan merasa tidak sehat, 

serta didapatkan leukositosis. Apabila klien tidak segera diobati, 

maka penyakitnya akan bertambah parah dan mungkin bisa 

meninggal, seringkali akibat terjadinya infeksi sekunder. 
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Gambar 2.10 Psoriasis Pustular Akut (Von Zumbusch) 

  (Graham Brown 2005) 

3. Manifestasi Klinis (Arif 2000) 

Gatal ringan merupakan salah satu keluhan yangdialami klien dengan 

psoriasis. Letak psoriasis pada kulit kepala, perbatasan daerah dahi dan 

rambut, ekstremitas bagian ekstendor terutama siku serta lutut, dan 

daerah lumbo sacral. Menurut Arif Mansjoer (2000) manifestasi klinis 

yang dapat timbul pada klien dengan psoriasis yaitu : 

1) Bercak erirtema dengan skuama 

Kelainan kulit terdiri atas bercak-bercak eritema yang meninggi 

dengan skuama diatasnya. Eritema berbatas tegas dan merata, 

tetapi pada stadium penyembuhan serinbg eritema yang ditengah 

menghilang dan hanya terdapat dipinggir. Skuama berlapis-lapis, 

kasar dan berwarna putih seperti mika, serta transparan. Besar 

kelainan bervariasi mulai dari lentikular, numular sampai plakat 

dan dapat berkonfluensi. Jika seluruhnya atau sebagian besar 

lentikular disebut psoriasi gultata, biasanya terdapat pada anak-
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anak dan dewasa muda dan umumnya terjadi setelah adanya infeksi 

akut oleh streptokokus. 

2) Fenomena tetesan lilin, auspitz, dan kobner 

Pada psoriasis terdapat fenomena tetesan lilin., Auspitz dan Kobner 

(isomorfik). Kedua fenomena yang disebut lebih dahulu yang 

dianggap khas, sedangkan yang terakhir tak khas, hanya kira-kira 

47% yang positif dan dapat didapati pula pada penyakit lain, 

misalnya liken planus dan veruka plana juvenilis. 

Fenomena tetesan lilin ialah skuama yang berubah warna menjadi 

putih setelah digores, akibat berubahnya indeks bias cahaya pada 

lapisan skuama. Cara menggores dapat dilakukan dengan pinggir 

gelas alas. Pada fenomena Auspitz tampak serum atau darah 

berbintik-bintik akibat papilomatosis. Cara mengerjakannya secara 

berikut: skuama yang berlapis-lapis itu dikerok dengan pinggir 

gelas alas hingga skuama habis. Pengerokan harus dilakukan 

perlahan-lahan karena jika terlalu dalam tidak akan tampak 

perdarahan yang berbintik-bintik, melainkan perdarahan yang 

merata. Trauma pada kulit normal klien psoriasis, misalnya 

garukan dapat menyebabkan kelainan yang sama dengan kelainan 

psoriasis dan disebut fenomena kobner.  

3) Nail pit 

Psoriasis juga dapat menyebabkan kelainan kuku, yakni sebanyak 

kira-kira 50%, yang khas adalah pitting nail (nail pit) berupa 

lekukan-lekukan miliiar. Kelainan yang tak khas ialah kuku yang 
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keruh, tebal, bagian distal terangkat karena terdapat lapisan tanduk 

dibawahnya, dan onikolisis. 

4) Kelainan pada sendi 

Selain menimbulkan kelainan pada kulit dan kuku, penyakit ini 

dapat pula menyebabkan kelainan pada sendi. Umumnya bersifat 

poliartikular, tempat predileksi pada sendi interfalangs distal. 

Banyak terdapat pada usia 30-50 tahun. Sendi membesar, 

kemudian terjadi ankilosis dan lesi kistik subkorteks. Kelainan 

pada mukosa jarang ditemukan dan tidak penting untuk diagnosis 

sehingga tidak dibicarakan. 

4. Patofisiologi 

Psoriasis merupakan penyakit kronik yang dapat terjadi pada setiap 

usia. Perjalanan alamiah penyakit ini sangat berfluktuasi. Pada psoriasis 

ditunjukan adanya penebalan epidermis dan stratum korneum dan 

pelebaran pembuluh-pembuluh darah dermis bagian atas. Jumlah sel-

sel basal yang bermitosis jelas meningkat. Sel-sel yang membelah 

dengan cepat itu bergerak dengan cepat ke bagian permukaan epidermis 

yang menebal. Proliferasi dan migrasi sel-sel epidermis yang cepat ini 

menyebabkan epidermis menjadi tebal dan diliputi keratin yang tebal 

(sisik yang berwarna seperti perak). Peningkatan kecepatan mitosis sel-

sel epidermis ini agaknya antara lain disebabkan oleh kadar nukleotida 

siklik yang abnormal, terutama adenosin monofosfat (AMP) siklik dan 

guanosin monofosfat (GMP) siklik. Prostaglandin dan poliamin juga 

abnormal pada penyakit ini. Peranan setiap kelainan tersebut dalam 
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mempengaruhi plak psoriatik belum dapat dimengerti secara jelas 

(Price & Wilson 2006).  

5. Komplikasi  

Kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi pada psoriasis meliputi 

(Kowalak 2011) : 

1) Penyebaran psoriasis hingga kuku jari tangan sehingga timbul 

lekukan atau sumuran kecil-kecil dan perubahan warna kuku 

menjadi kuning atau coklat (sekitar 60% klien). 

2) Penumpukan debris yang tebal dan menggumpal di bawah kuku 

sehingga membuat kuku terlepas dari dasarnya (onikolisis) 

3) Infeksi yang sekunder karena rasa gatal 

4) Gejala atritis, gejala ini biasanya terjadi pada satu atau lebih sendi 

jari tangan atau kaki, sendi-sendi besar atau kadang-kadang sendi 

sarkoiliaka, yang kemudian dapa berlanjut menjadi spondilitis serta 

kaku di pagi hari (sebagian klien).  

5) Masalah psikologik, psoriasis dapat menimbulkan keputusasaan 

dan frustasi pada klien; orang yang melihatnya dapat saja 

mengamati, berkomentar, mengajukan pertanyaan yang 

menjengkelkan atau bahkan menghindari klien (Smeltzer 2001) 

6. Prognosis  

Penyakit psoriasis ini cenderung menjadi kronis dan tak terduga, dan 

menjadi refrakter terhadap pengobatan (Williams et al. 2009). 
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2.4  Garaa Rufa 

2.4.1 Nama dan klasifikasi 

 

Gambar 2.11 Ikan Garaa Rufa 

(Takac 2014) 

Garaa Rufa Fish termasuk dalam keluarga Cyprinidae, bergenus dan spesies 

Garaa Rufa, nama yang sering didengar dan diperdagangkan adalah Doctor 

Fish. Ikan Garaa Rufa adalah jenis ikan omnivora, perilaku makan dengan cara 

menghisap kulit mati menjadikan ikan ini disebut ikan dokter (Takac 2014). 

Garaa Rufa (Ikan dokter) merupakan ikan yang dapat mengobati penyakit 

kulit dan hidup di air hangat. Ikan ini memiliki ukuran relative kecil antara 7,5-

13 cm, berbentuk silinder memanjang, bersisik, mempunyai sungut sepasang, 

bentuk sirip ekor bercagak. Warna tubuh ikan Garaa Rufa coklat kehijauan, 

tampak warna kekuningan didaerah sekitar perut dan tampak spot-spot hitam di 

daerah pangkal ekor. (Yusup n.d.; Wildgoose 2012) 

2.4.2 Manfaat  

Ikan Garaa Rufa adalah jenis ikan omnivora, perilaku makan dengan cara 

menghisap kulit mati menjadikan ikan ini disebut ikan dokter. Saat 

membersihkan kulit mati ikan tersebut juga mengeluarkan enzim unik yang 
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disebut ditranol (Ohan 2016). Fungsi enzim tersebut diantaranya dapat 

menghambat pertumbuhan kulit yang terlalu cepat, meningkatkan kelembaban 

kulit, memperlancar sirkulasi darah, mengurangi dan mengaburkan bekas luka, 

membantu peremajaan kulit, membuat kulit lebih halus dan bersih (Sedat et al. 

2000). Terapi ikan ini biasanya banyak digunakan pada pasien dengan kutil 

kronis, infeksi jamur, eksim kering dan terutama pasien yang menderita 

psoriasis. 

Ikan Garaa Rufa telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai spa alami 

di Asia dan Turki, dan seiring waktu fish spa ini semakin berkembang. Ikan 

Garaa Rufa memakan sel-sel kulit mati manusia dengan cara menghisapnya dan 

mengeluarkan kulit segar di lapisan bawahnya. Ikan ini digunakan untuk 

perawatan kecantikan kaki dan mengobati gejala psoriasis (Wildgoose 2012). 

2.4.3 Aplikasi  

Terapi ikan bermanfaat untuk pengelupasan kulit mati, meningkatkan 

sirkulasi darah, menghilangkan bakteri, dan juga mengurangi bau kaki. Juga 

dikatakan bisa menyembuhkan penyakit kaki atlet, dan banyak kondisi kulit 

lainnya. Sebuah studi yang dilakukan di bawah lingkungan yang terkendali di 

sebuah universitas kedokteran di Austria, mengungkapkan bahwa terapi ikan 

ini efektif mengobati psoriasis. (Eddyddz 2015). 

Enzim Dithranol atau anhralin terdapat dalam mulut ikan Garaa Rufa, 

enzim ini membantu ikan dalam mengupas sel kulit mati yang ada pada 

manusia, sehingga proses regenerasi sel kulit akan lebih cepat dan sel kulit baru 

akan cepat tumbuh. Dilansir dari webpage kesehatan spa ikan (Ohan 2016).   
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Efek terapi spa psoriasis menurut study di Turki dari 87 klien dengan 

psoriasis diterapi selama 21 hari, evaluasi selama observasi psoriasis 

mendapatkan skor tinggi dan efektif (Sedat et al. 2000). Sensasi relaksasi 

dudapatkan saat terapi “micro-massage” memberukan kenyamanan secara 

psikologis ketika gigitan ikan menghasilkan perasaan nyaman pada klien 

dengan penyakit neurologis, rematik, traumatis dan kronik (Undar et al. 2015).  

2.5 Keaslian Penelitian 

No. Judul Metode Hasil 

1. Ichthyotherapy- 

Biotherapeutic 

Treatment 

Method for 

Patients with Skin 

Diseases using 

Garra rufa Fish 

(Peter 

Takao,2014) 

Desain :  Experimental 

study 

Sampel ; 67 pasien 

Variabel : Pengaruh 

Ichthyotherapy- 

Biotherapeutic 

Treatment Method  

using Garra rufa Fish 

Terhadap Skin 

Diseases 

Instrumen : PASI  score 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

aplikasi Ichthyotherapy 

dapat memperbaiki kondisi 

plak pada psoriasis dalam 

waktu 3 minggu 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual  

Pengaruh Intervensi Garaa Rufa Terhadap Kenyamanan Pada Lansia Psoriasis 

Lansia dengan Model Konsep Kolcaba (2003) 
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Keterangan : 

Psoriasis pada lansia menyebabkan rasa tidak nyaman akibat manifestasi 

klinis yang muncul akibat penyakit seperti gatal, eritema/kemerahan dan bersisik. 

Intervensi Garaa Rufa Care telah digunakan sebagai spa alami di Asia dan Turki, 

Ikan gara Rufa memakan sel-sel kulit mati manusia dengan cara menghisapnya, 

meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan bakteri dan juga bau kaki. Ikan Gara 

Rufa dapat mengobati gejala psoriasis dan efektif mengobati psoriasis (Eddyddz 

2015; Wildgoose 2012). 

Efektifitas ikan Garaa Rufa cukup baik dalam menangani psoriasis secara 

fisik dengan memakan sel kulit mati dan menegeluarkan enzim Dithranol yang 

terdapat pada mulut ikan. Enzim ini membantu ikan dalam mengelupas sel kulit 

mati yang ada pada manusia, sehingga proses regenerasi sel kulit akan lebih cepat 

dan sel kulit baru akan cepat tumbuh (Ohan 2016). Selain itu, intervensi ini 

bermanfaat  untuk meningkatan psikologis akibat sensasi relaksasi didapatkan saat 

terapi “micro-massage” memberikan kenyamanan ketika gigitan ikan memberikan 

rasa nyaman yang mempengaruhi mood dan emosi (Undar et al. 2015). Intervensi 

Garaa Rufa terhadap lansia dengan psoriasis dapat meningkatkan rasa nyaman klien 

sehingga mengurangi faktor predisposisi psoriasis timbul kembali. 

3.2 Hipotesis 

H1: Ada pengaruh intervensi ikan Garaa Rufa terhadap tingkat kenyamanan lansia 

dengan psoriasis 
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

4.1 Design Penelitian 

Desain penelitian merupakan wadah untuk menjawab pertanyaan peneltian atau 

menguji keaslian hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode quasy experiment. Rancangan ini berupaya untuk mengungkapkan 

hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimental (Nursalam 2015). 

Subjek yang dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol akan dilakukan pengukuran sebelum dan setelah dilakukan 

prosedur. Kelompok perlakuan akan diberikan intervensi Garaa Rufa Care, 

sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan intervensi apapun. Peneliti melihat 

perbedaan pencapaian antara kelompok perlakuan dan pencapaian kelompok 

kontrol. 

Tabel 4.1 Desain Penelitian Garaa Rufa Care di Panti Werdha Surabaya, 

Pasuruan, Sidoarjo dan Malang 

Sampel Pre Test Perlakuan Post Test 

KL-A X T+ XT+A 

KL-B X T- XT-B 

 

Keterangan: 

KL-A : Kelompok lansia perlakuan 

KL-B : Kelompok lansia kontrol 

X : Pengukuran kenyamanan lansia sebelum intervensi 

T+ : Dilakukan intervensi Garaa Rufa 

T- : Tidak dilakukan intervensi Garaa Rufa 

XT+A : Pengukuran kenyamanan lansia kelompok perlakuan 

XT-B : Pengukuran kenyamanan lansia kelompok kontrol 
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4.2 Populasi, Sampel, Sampling 

4.2.1 Populasi penelitian 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang akan 

diteliti (Notoatmodjo 2010). Populasi terjangkau (Accessible Population) adalah 

populasi yang memenuhi kriteria penelitian dan biasanya dapat dijangkau oleh 

peneliti dari kelopmpoknya. Populasi target merupakan populasi yang 

memenuhi kriteria sampling dan menjadi sasaran akhir penelitian (Nursalam 

2015) 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang mengalami psoriasis di 

UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya Dan UPTPS Tresna Werdha 

Pasuruan terdapat 5 lansia dengan psoriasis. Di desa Tulangan kabupaten 

Sidoarjo terdapat 2 lansia dengan psoriasis dan desa Wajak kabupaten Malang 

terdapat 5 lansia dengan psoriasis. 

4.2.2 Sampel penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi, yang diambil dengan menggunakan 

cara-cara tertentu (Wasis 2008). Pada dasarnya ada dua syarat yang harus 

dipenuhi saat menetapkan sampel, yaitu (1) Representative (mewakili) dan (2) 

sampel harus cukup banyak (Nursalam 2015). Sampel dalam penelitian ini 

adalah total jumlah populasi lansia dengan psoriasis. Kontraindikasi pada Garaa 

Rufa Care adalah lansia dengan luka baru, karena luka baru lebih mudah 

terinfeksi karena jenis intervensi Garaa Rufa berada dalam air. 

Jumlah responden tiap kelompok adalah 6 lansia, sehingga total responden 

pada kelompok kontrol dan perlakuan sebanyak 12 lansia. Besar sampel dalam 

penelitian ini ditetapkan 12 dengan pembagian 6 lansia per kelompok. Alasan 
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mengambil total sampling karena menurut Sugiyono jumlah populasi yang 

kurang dari 30 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya 

(Sugiyono 2015). 

4.2.3 Teknik pengambilan (sampling) 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan 

keseluruhan subjek penelitian (Nursalam 2015).  

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel teknik total 

sampling. Didapatkan 12 orang yang sesuai dengan kriteria, responden tersebar 

dalam 4 tempat di Panti Werdha Surabaya, Pasuruan dan di 2 desa Tulangan 

Sidoarjo dan Wajak Malang. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Varibel penelitian 

1. Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel 

lain (Nursalam 2015). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

intervensi Garaa Rufa. 

2. Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel 

lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kenyamanan 
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4.3.2 Definisi operasional 

Definisi operasional adalah bagian yang digunakan untuk memberikan 

batasan ruang lingkup pada variabel-variabel yang akan diteliti.  

Tabel 4.2 Definisi Operasional Pengaruh Garaa Rufa Care Terhadap Tingkat 

kenyamanan Lansia dengan Psoriasis di Panti Werdha Surabaya, Pasuruan dan di 

2 desa Tulangan Sidoarjo dan Wajak Malang Selama Bulan Juli 2017 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter 

Alat 

Ukur 
Skala Skor 

Independen : 

intervensi 

Garaa Rufa 

Suatu bentuk 

tindakan 

keperawatan 

berupa 

bantuan 

individu 

masuk 

kedalam 

kolam yang 

terdapat air 

sebanyak 

1000 L 

dengan 

Garaa Rufa 

300 durasi 5 

menit selama 

3 minggu  

10-20 menit 

dalam kolam 

Garaa Rufa 

SOP - - 

Dependen : 

kenyamanan 

Keadaan 

yang tercapai 

meliputi 3 

tipe 

kenyamanan  

- Relief 

- Ease  

- Transce

dence  

Keadaan yang 

tercapai 

meliputi 3 tipe 

kenyamanan  

- Relief 

- Ease 

- Transcede

nce 

Setiap tipe 

kenyamanan 

meliputi  

- Fisik 

- Psikospir

itual 

- Sosial 
Budaya  

- Lingkun

gan 

Kuesioner 

kenyaman

an : 

Geriatric 

Comfort 

Quisionai

r 

Ordinal 1-2 : sangat 

tidak nyaman 

3-4 : nyaman 

sedang 

5-6 : sangat 

nyaman 
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4.4 Alat dan Bahan Penelitian  

1. Kolam renang portabel 1 buah, ukuran 2 meter x 1,5 meter dengan bahan 

polimer plastik untuk wadah ikan Garaa Rufa dan tempat berendam 

2. Countdown dalam untuk mengontrol durasi yang diperlukan untuk 

intervensi garra rufa fish.  

3. Ikan Garaa Rufa berukuran 4-7 cm sejumlah 50 ekor dalam 1000 liter air 

bersih untuk 1 klien. 

4. Thermometer ruangan 1 buah, untuk mengetahui dan mengontrol suhu 

ruangan. Suhu dalam ruangan harus 28-30oC. 

5. Thermometer air 1 buah, untuk mengetahui dan mengkontrol suhu dalam 

air. Suhu air sekitar 29-32oC. 

6. PH meter 1 buah untuk mengukur dan mengetahui PH air. PH dalam air 

harus berkisar 6,8-7,9. 

7. Pendingin ruangan portabel 1 buah, untuk memberikan kenyamanan secara  

lingkungan. 

8. Pengharum ruangan untuk menggurangi bau tidak sedap dalam ruangan. 

9. Tirai penutup ruangan (sketsel) dengan ukuran 3 meter x 2,5 meter x 2 meter 

untuk menjaga privasi klien. 

10. Set akuarium (akuarium, filter air dan jarring ikan) 1 buah sebagai tempat 

menampung ikan ketika tidak digunakan. 

11. Handuk bersih setiap klien untuk mengeringkan badan setelah klien 

berendam. 
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4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengatur variabel dependden dalam 

penelitian ini adalah Shortened General Comfort Questionaire (Short GCQ) 

(Kolcaba et al. 2006) yang telah dimodifikasi dalam bahasa Indonesia dalam pre-

test dan Post-test. Short GCQ-INA secara keseluruhan terdiri dari 24 soal 

pertanyaaan yang terdiri dari 3 tipe kenyamanan yaitu relief yang terdapat pada 

pada pertanyaan 1-4, ease terdapat pada pertanyaan 5-7; 13-15; 17; 19; 24-26, 

transcendence terdapat pada pertanyaan 9-11; 16; 18; 21 &27, dan setiap tipe 

kenyamanan meliputi 4 konteks pengalaman yaitu fisik, psiko-spiritual, lingkungan 

dan sosial-kultural. Pertanyaan kenyamanan dibagi dalam Fisik pada nomor 2, 3, 7, 

9, 11, 15 dan 20, Sosio-kultural pada nomor 1, 5, 6, 8, dan 10, Psiko-spiritual pada 

nomor 4, 12, 14, 16, 21, 23 dan 24, dan Lingkungan pada nomor 13, 17, 18, 19 dan 

22. 24 pertanyaan memiliki 6 pilihan jawaban dengan interpretasi skor 1-2 adalah 

sangat tidak nyaman, 3-4 adalah nyaman sedang, 5-6 adalah sangat nyaman. 

Validitas dan reabilitas instrument Short GCQ telah diuji pada penelitian yang 

dilakukan Kolkaba (2003) dengan nilai validitas 0.88 dan reabilitas 0.76 (Kolcaba 

2003). 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di UPT. PST Werdha Pasuruan, UPTD Griya 

Werdha Jambangan Surabaya, desa Tulangan kabupaten Sidoarjo dan desa Wajak 

kabupaten Malang terdapat 12 lansia dengan psoriasis. Waktu penelitian adalah 

Bulan Juli 2017. 
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4.7 Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

4.7.1 Persiapan 

Penelitian ini dilakukan dengan mengurus surat perijinan terlebih dahulu. 

Peneliti berangkat ke lokasi penelitian yaitu di UPT PS Werdha Pasuruan dan 

juga UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya untuk pengambilan data. Proses 

pengambilan data dilakukan peneliti dengan cara menanyakan data-data umum 

tentang lansia di tempat tersebut kepada pengurus atau ketua UPT setempat. 

Didapatkan jumlah lansia di UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya 

sebanyak 107 orang, sedangkan jumlah lansia di UPT. PST Werdha Pasuruan 

sebanyak 105 orang yang terdiri dari lansia laki-laki dan wanita. Untuk 

mengetahui jumlah penderita psoriasis, peneliti berkeliling secara langsung pada 

panti werdha tersebut. Data pendahuluan yang telah dilakukan desa Tulangan 

kabupaten Sidoarjo terdapat 3 lansia dengan psoriasis dan desa Wajak kabupaten 

Malang terdapat 3 lansia dengan psoriasis dengan cara menggali informasi dari 

puskesmas dan warga sekitar. 

Hasil survey secara langsung tersebut, peneliti menemukan 4 dengan 

psoriasis di UPTD Surabaya dan 2 lansia di UPT Pasuruan dengan psoriasis yang 

terdiri dari 2 lansia perempuan, di desa Tulangan kabupaten Sidoarjo terdapat 3 

lansia dengan psoriasis dan desa Wajak kabupaten Malang terdapat 3 lansia 

dengan psoriasis. Dari hasil survey tersebut didapatkan lansia sudah lama 

mengalami penyakit tersebut dengan manifestasi klinis yang khas berupa 

eritema, gatal, batas luka yang tegas. Dari 5 yang mengaku merasakan gatal-

gatal di daerah yang mengalami psoriasis dan terasa panas.  
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4.7.2 Pelaksanaan 

Penelitian ini berlangsung selama bulan juli. Langkah awal peneliti 

memberikan informed consent untuk persetujuan menjadi responden. Pembagian 

kelompok kontrol dan perlakukan dibagi dalam kategori wilayah karena 

keterbatasan waktu yang singkat. Kelompok kontrol ada pada daerah Malang 

dan Sidoarjo, sedangkan kelompok perlakuan ada pada Panti Werdha Surabaya 

dan Pasuruan. Sebelum dilakukan intervensi, kelompok perlakuan dan kontrol 

diberikan pre-test untuk mengukur tingkat kenyamanan yang dialami oleh 

responden. Setelah itu pada kelompok perlakuan diberikan garra rufa care, 

dengan durasi 10-20 menit selama 9 kali dalam 2 minggu. Sedangkan pada 

kelompok kontrol tidak diberikan garra rufa care namun hanya dilakukan 

perawatan seperti yang selama ini sudah didapatkan oleh responden. Kemudian 

peneliti memberikan waktu untuk responden mengisi kuisioner post-test untuk 

melihat perubahan tingkat kenyamanan yang terjadi pada kelompok kontrol 

maupun perlakuan. 

4.8 Cara Analisis data 

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul dengan membuat penilaian 

pada lembar kuisioner, kemudian dilakukan tabulasi data. Data pertama adalah data 

hasil pre test dan post test dari kelompok intervensi (kelompok dengan Garaa Rufa 

Care) dan data kedua adalah data hasil pre test dan post test dari kelompok kontrol 

(kelompok yang tidak di intervensi). Kedua data tersebut dianalisis menggunakan 

uji statistik Mann-Whitney yaitu uji non parametris yang digunakan untuk 

mengetahui perbedaan nilai tengah 2 kelompok bebas dengan variabel ordinal yang 

menggunakan derajat kemaknaan p ≤ 0,05. Jika hasil analisis penelitian didapatkan 
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nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis penelitian diterima yang artinya ada pengaruh Garaa 

Rufa Care  terhadap tingkat kenyamanan lansia dengan psoriasis. 

Setelah itu dilakukan lagi uji statistik Wilcoxon yaitu uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan antara 2 sampel dependen yang berkaitan  

dengan variabel ordinal yang menggunakan derajat kemaknaan α ≤ 0,05. Uji 

statistik ini digunakan untuk mengetahui perbandingan hasil post test kenyamanann 

pada lansia kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Jika hasil analisis penelitian 

didapatkan nilai α ≤ 0,05 maka hipotesis penelitian diterima yang artinya ada 

perbedaan antara kelompok yang mendapat perlakuan dan yang tidak mendapat 

perlakuan. Analisis statistik ini dilakukan dengan bantuan komputer. 
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4.9 Kerangka Kerja 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Pengaruh Garaa Rufa Care Terhadap Tingkat 

Kenyamanan Lasia dengan Psoriasis di Panti Werdha Surabaya, Pasuruan dan di 2 

desa Tulangan Sidoarjo dan Wajak Malang Selama Bulan Juli 2017 

  

Screening data awal populasi lansia psoriasis di Panti 

Werdha Jambangan Surabaya, Panti Werdha Pasuruan, 
desa Tulangan kabupaten Sidoarjo terdapat 3 lansia 

dengan psoriasis dan desa Wajak kabupaten malang 

terdapat 3  

(populasi psoriasis 12 orang) 

Pengajuan ethical clearence 

Sampel sebanyak 12 orang 

Pengisian inform consent dan kontrak waktu 

Kelompok perlakuan 6 orang 

Intervensi garra rufa 

Pre-test 

Kelompok kontrol 6 orang 

Pre-test 

Post-test Post-test 

Analisa data 

1. Wilcoxon 

2. Mann-Whitney 

Pelaporan  

Pengobatan psoriasis 
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4.10 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Penelitian ini telah mendapatkan rekomendasi komisi etik keperawatan dengan 

nomor etik 447-KEPK yang telah dikeluarkan. Peneliti melaksanakan penelitian 

dengan memperhatikan dan menekankan pada masalah etik keperawatan. Berikut 

adalah masalah etika dalam penelitian ini: 

1. Respect to Human  

1) Lembar persetujuan (Informed consent) 

Sebelum dilakukan intervensi, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian. Setelah responden mengerti maksud dan tujuan dari peneliti 

respon menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden. 

2) Tanpa nama (Anomity) 

Dalam lembar kuisioner responden tidak perlu mencantumkan nama 

responden. Peneliti memberikan kode pada tiap lembar jawaban yang 

diisi oleh responden. 

3) Kerahasiaan (Confidentialy) 

Data dan kuisioner yang telah diisi oleh responden dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 

4) Kejujuran (Veracity)  

Kejujuran proses penelitian yangdilakukan dan juga pelaporan hasil 

untuk menunjang kebermanfaatan ilmu. 

5) Kebebasan (Freedom) 

Kebebasan hak klien untuk bebas dari penderitaaan, bebas dari 

eksploitasi. Serta klien bebas memilih untuk turut serta dalam penelitian 

atau tidak. 
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2. Beneficience and Non-Maleficience 

1) Berbuat baik dengan memaksimalkan manfaat  

2) Meminimalkan risiko 

3. Keadilan (Justice) 

1) Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (Right in Fair 

Treatment) 

Klien harus mendapatkan perlakuan yang adil pada saat sebelum, saat 

dan sedudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya 

diskriminasi apabila tidak bersedia untuk ikut serta. 

2) Hak dijaga kerahasiaannya (Right to privacy) 

Data yang telah diolah akan disimpan dalam kurun waktu 5-10 tahun 

oleh peneliti dan dirahasiakan. 

4.11 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan merupakan hambatan atau kelemahan yang dijumpai dalam 

penelitian. Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian ini: 

1. Sumber literature yang terbatas karena intervensi ikan Garaa Rufa belum 

banyak diteliti di Indonesia. 

2. Sampel yang digunakan sebagai subjek penelitian terbatas karena prevalensi 

penyakit psoriasis di Indonesia kecil.  

3. Peneliti tidak dapat mengkontrol variabel perancu seperti lingkungan dan 

sosial karena tidak melakukan observasi, sehingga rasa kenyamanan klien 

dapat dipengaruhi. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

 Hasil Penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian 

berupa data umum  dan data khusus perbedaan Garaa Rufa Care pada lansia dengan 

psoriasis dan pada lansia dengan psoriasis yang tidak diberikan intervensi. 

Penelitian ini dilakukan di 4 tempat Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Malang.  

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Griya Werdha jambangan 

Surabaya diresmikan pada 5 Januari 2017 terletak di jalan Ketinitang Madya VI 

No. 15a, Jambangan, Kota Surabaya. Panti Werdha Jambangan dibangun oleh 

Pemerinah Kota (Pemkot) Surabaya dengan kapasitas 150 orang, bangunan ini 

memiliki delapan bangsal yang khusus untuk kamar lansia. Panti Werdha 

Jambangan memiliki fasilitas yang disesuaikan dengan penggunaan terhadap 

lansia. Dalam pegelolaan serta pengembangan lansia di panti terdapat jadwal 

rutin yang diikuti oleh lansia agar mempertahankan fungsi kognitif dan afektif 

lansia. Panti werdha Jambangan memprioritaskan lansia yang berumur di atas 

60 tahun yang dikategorikan miskin, terlantar dan tidak punya keluarga. Jumlah 

lansia keseluruhan di Panti Werdha Jambangan adalah 104 lansia, yang terdiri 

dari 59 perempuan dan 45 laki-laki. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan lansia di 

Panti Werdha Jambangan sudah disesuakan dengan jadwal, yaitu sholat 

berjamaah, mandi, makan, mengaji, senam pagi satu minggu sekali, jalan sehat, 

pemeriksaan kesehatan dan kegiatan yang bisa dilakukan lansia yang mandiri, 
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seperti mencuci baju, berbenah kamar, membantu di dapur, membantu di 

halaman dan sebagainya. 

Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan Rutin UPTD Jambangan Surabaya 

No Hari Jam Kegiatan 

1 Senin 08.00-10.00  

11.30-12.00  

1. Fisioterapi  

2. Bimbingan Rohani di Masjid 

2 Selasa 08.00-10.00  

11.30-12.00  

1. Fisioterapi 

2. Bimbingan Rohani di Masjid 

3 Rabu 08.00-10.00  

11.30-12.00  

1. Bimbingan Keterampilan 

2. Bimbingan Rohani di Masjid 

4 Kamis 08.00-10.00  

11.30-12.00  

1. Bimbingan Keterampilan 

2. Bimbingan Rohani di Masjid 

5 Jum’at 07.00-09.00  1. Imtak (Dzikir umum bersama semua 

PNS dan Klayan 

6 Sabtu Libur  

7 Minggu Libur  

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan merupakan unsur 

pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, berdasarkan pada 

peraturan gubernur Jawa Timur Nomor : 108 tahun 2016 tentang Nomenklantur, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 1 Oktober 1979 

diresmikan sebagai panti jompo dengan kapasitas 30 lansia, 17 Mei 1982 

diresmikan pemakaiannya oleh Mentri Sosial dengan Kapasitas 107 lansia dan 

menempati areal seluas 16.454 m2.  

Tabel 5.2 Jadwal Kegiatan Rutin UPTPS Pandaan Pasuruan  

No Hari Jam Kegiatan 

1 Senin 04.00-05.00 

05.00-06.30 

06.30-07.30 

07.30-08.00 

08.00-11.30  

11.30-12.00 

 

12.00-13.00 

1.  Sholat Subuh berjama’ah 

2.  Kebersihan diri dan lingkungan 

3.  Makan pagi 

4.  Kegiatan individu 

5.  Bimbingan sosial/kemasyarakatan 

6.  Sholat Dhuhur berjama’ah 

7.  Makan siang 

8.  Istirahat siang 
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No Hari Jam Kegiatan 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-17.00 

 

17.30-19.30 

9.  Kegiatan individu 

10.  Sholat ashar berjamaah, kebersihan 

diri dan lingkungan 

11.  Sholat Magrib berjama’ah dan 

ceramah 

2 Selasa 04.00-05.00 

05.00-06.30 

06.30-07.30 

07.30-08.00 

08.00-09.30 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-17.30 

 

17.30-19.30 

1.  Sholat Subuh berjama’ah 

2.  Kebersihan diri dan lingkungan 

3.  Makan pagi 

4.  Kegiatan individu 

5.  Senam "LING TIEN KUNG" 

6.  Sholat Dhuhur berjama’ah 

7.  Makan siang 

8.  Istirahat siang 

9.  Kegiatan individu 

10.  Sholat ashar berjamaah, kebersihan 

diri dan lingkungan 

11.  Sholat Magrib berjama’ah dan 

ceramah 

3 Rabu 04.00-05.00 

05.00-06.30 

06.30-07.30 

07.30-08.00 

08.00-09.30 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-17.30 

 

17.30-19.30 

 

1.  Sholat Subuh berjama’ah 

2.  Kebersihan diri dan lingkungan 

3.  Makan pagi 

4.  Kegiatan individu 

5.  Senam "TERA" 

6.  Sholat Dhuhur berjama’ah 

7.  Makan siang 

8.  Istirahat siang 

9.  Kegiatan individu 

10.  Sholat ashar berjamaah, kebersihan 

diri dan lingkungan 

11.  Sholat Magrib berjama’ah dan 

ceramah 

4 Kamis 04.00-05.00 

05.00-06.30 

06.30-07.30 

07.30-08.00 

08.00-09.30 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-17.30 

 

17.30-19.30 

1.  Sholat Subuh berjama’ah 

2.  Kebersihan diri dan lingkungan 

3.  Makan pagi 

4.  Kegiatan individu 

5.  Senam "LING TIEN KUNG"  

6.  Sholat Dhuhur berjama’ah 

7.  Makan siang 

8.  Istirahat siang 

9.  Kegiatan individu 

10.  Sholat ashar berjamaah, kebersihan 

diri dan lingkungan 

11.  Sholat Magrib berjama’ah dan 

ceramah 

5 Jum’at 04.00-05.00 

05.00-06.30 

06.30-07.30 

07.30-08.00 

08. 00-09.30 

10.00-11.30  

11.30-12.00 

1.  Sholat Subuh berjama’ah 

2.  Kebersihan diri dan lingkungan 

3.  Makan pagi 

4.  Kegiatan individu 

5.  Sholat Dluha berjama’ah 

6.  Sholat Dhuhur berjama’ah 

7.  Makan siang 
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No Hari Jam Kegiatan 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-17.30 

17.30-19.30 

8.  Istirahat siang 

9.  Kegiatan individu 

10.  Sholat ashar berjamaah, kebersihan 

diri dan lingkungan 

11.  Sholat Magrib berjama’ah dan 

ceramah 

6 Sabtu Libur  

7 Minggu Libur  

Desa Singopadu Tulangan, Sidoarjo terdapat 3 lansia dengan psoriasis di 

RW II dan Desa Wajak Malang terdapat 3 lansia dengan psoriasis.  

5.1.2 Data umum 

Data umum menguraikan karakteristik responden yang meliputi: jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama terjangkit psoriasis dan PASI skor.  

Tabel 5.3 Data umum distribusi responden Panti Werdha Surabaya, Pasuruan, 

desa Tulangan Sidoarjo dan Wajak Malang Selama Bulan Juli 2017 

No Karakteristik Jumlah % 

1. Jenis kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

6 

6 

 

50 

50 

2. Umur 

a. 60-70 tahun 

b. >70 tahun 

 

4 

8 

 

33 

77 

3. Lama tinggal 

a. Tidak di panti 

b. <1 tahun 

c. 1-5 tahun 

d. 6-10 tahun 

 

6 

6 

- 

- 

 

50 

50 

- 

- 

4. Pendidikan terakhir 

a. Tidak lulus sekolah dasar 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. Perguruan Tinggi 

 

6 

5 

- 

- 

1 

 

50 

41 

- 

- 

8 

5. Usia terjangkit 

a. 40-50 

b. 50-60 

c. 60-70 

d. >70 

 

1 

2 

9 

- 

 

8 

16 

75 

- 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa responden laki-laki dan perempuan 

memiliki jumlah yang sama dengan masing-masing sebanyak 6 orang atau 50%. 
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Sepertiga responden atau 4 orang atau 33% berusia antara 60-70 tahun dan 

duapertiga sisanya atau 77% berusia sudah diatas 70 tahun. Setengah responden 

atau 6 orang atau 50% tidak tinggal dipanti, namun tinggal di rumah dan 

diberlakukan sebagai responden kontrol. Setengah responden atau 6 orang atau 

50% telah tinggal di Panti kurang dari 1 tahun. Setengah responden atau 6 orang 

atau 50% tidak lulus dan/atau tidak sekolah dasar. 5 orang responden atau 41% 

berpendidikan terakhir sekolah rakyat atau sekolah dasar. Satu orang atau 8% 

telah berpendidikan sarjana. Satu orang atau 8% responden telah timbul psoriasis 

antara usia 40-50 tahun. 2 orang atau 16% telah timbul psoriasis antara usia 50-

60 tahun. Tigaperempat atau 75% responden telah timbul psoriasis antara umur 

60-70 tahun.  

Tabel 5.4 Nilai PASI Skor Panti Werdha Surabaya, Pasuruan, desa Tulangan 

Sidoarjo dan Wajak Malang Selama Bulan Juli 2017 

No Karakteristik Jumlah % 

1. Sebelum di intervensi 

a. 0-0,9 

b. 1-1,9 

c. 2-2,9 

d. 3-3,9 

e. 4-4,9 

f. 5-5,9 

g. > 6 

 

 

3 

7 

- 

1 

1 

- 

 

 

25 

58 

- 

8 

8 

- 

2. Sesudah di intervensi 

a. 0-0,9 

b. 1-1,9 

c. 2-2,9 

d. 3-3,9 

e. 4-4,9 

f. 5-5,9 

g. > 6 

 

2 

4 

4 

1 

1 

- 

- 

 

16 

33 

33 

8 

8 

- 

- 

Tabel 5.4 menunjukkan intepretasi nilai dari pasi skor bahwa sebelum 

diintervensi responden memiliki jumlah nilai pasi skor lebih tinggi 3 atau 25% 

memiliki nilai PASI Skor diantara 1-1,9. 7 atau 58% responden dengan nilai 2-
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2,9. Nilai PASI Skor 4-4,9 dan 5-5,9 masing-masing memiliki 1 orang atau 8%. 

Sedangkan jumlah nilai PASI Skor setelah di intervensi mengalami penurunan 

dengan nilai 0-0,9 memiliki 2 orang atau 16% respoden. 4 orang atau 33% 

dengan nilai PASI Skor 1-1,9 dan 2-2,9. Nilai 3-3,9 dan 4-4,9 masing masing 

memiliki 1 orang atau 8%.  

5.1.3 Data variabel yang diteliti 

Pada subbab ini, akan diuraikan data tentang tingkat kenyamanan lansia 

dengan psoriasis antara sebelum dan sesudah pada kelompok perlauan dan 

kelompok kontrol.  

Tabel 5.5 Kenyamanan lansia sebelum dan sesudah Garaa Rufa Care di 

Panti Werdha Surabaya, Pasuruan, desa Tulangan Sidoarjo dan Wajak Malang 

Selama Bulan Juli 2017 

Kriteria 

Perlakuan Kontrol 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

 %  %  %  % 

Sangat 

tidak 

nyaman 

- - - - - - - - 

Tidak 

nyaman 
- - - - - - - - 

Kurang 

nyaman 
- - -  - - - - 

Cukup 

nyaman 
6 100 - - 5 83 6 100 

Nyaman - - 6 100 1 17 - - 

Sangat 

nyaman 
- - - - - - - - 

 6 100 6 100 6 100 6 100 

Menunjukkan tingkat kenyamanan lasia sebelum diberikan Garaa 

Rufa Care menunjukkan 2 orang responden merasa tidak nyaman, 9 

orang merasa kurang nyaman dan 1 orang mengatakan cukup nyaman. 
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Tingkat kenyamanan lansia setelah diberikan Garaa Rufa Care pada 

kelompok perlakuan 2 orang merasa cukup nyaman dan 4 orang merasa 

kurang nyaman. Pada kelompok kontrol 1 orang merasa tidak nyaman 

dan 5 orang merasa kurang nyaman. 

Tabel 5.6 Skor tingkat kenyamanan apda lansia dengan psoriasis sebelum dan 

sesudah Garaa Rufa Care di Panti Werdha Surabaya, Pasuruan, desa Tulangan 

Sidoarjo dan Wajak Malang Selama Bulan Juli 2017 

No 

Skor Tingkat Kenyamanan 

Perlakuan Kontrol Perlakuan Kontrol 

 Perbedaan  Perbedaan  

Pre Post  Pre Post  Post Post 

1. 85 107 -22 82 80 2 107 80 

2. 80 97 -17 96 95 1 97 95 

3. 80 97 -17 102 101 1 97 101 

4. 82 111 -29 74 83 -9 111 83 

5. 87 98 -11 79 87 -8 98 87 

6. 72 103 -31 77 83 -6 103 83 

 

P = 0.027 

Wilcoxon 

P < 0.05 

 

Rata-rata 

peningkatan 
127

6
= 21,1 

  

Rata-rata 

peningkatan 
19

6
= 3,1 

 = 0.16 

Mann 

Whitney 

 < 0.05 

 

Tabel 5.8 menunjukkan hasil uji statistic menggunakan Wilcoxon 

Test pada kelompok perlakuan ditemukan peningkatan kenyamanan pada 

lansia dengan psoriasis setelah di berikan Garaa Rufa Care dengan hasil 

nilai p = 0,027 yang berarti p<0,05, maka H1 diterima, artinya ada 

pengaruh Garaa Rufa Care terhadap tingkat kenyamanan lansia dengan 

psoriasis dengan rata-rata nilai peningkatan pada kelompok perlakuan 

senilai 21,1 poin. Hasil uji Mann Whitney pada kelompok kontrol dan 

perlakuan didapatkan nilai =0,16 dengan, berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol sehingga dapat diartikan ada pengaruh Garaa Rufa Care terhadap 

lansia dengan psoriasis namun tidak signifikan karena perbedaan rata-
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rata peningkatan 2 kelompok kurang tinggi nilainya. Sehingga dikatan 

bahwa ada pengaruh pengaruh Garaa Rufa Care terhadap tingkat 

kenyamanan lansia dengan psoriasis namun kurang signifikan.  

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Lansia dengan psoriasis 

Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat PASI Skor pada lansia 

memberikan efek samping yang berbeda. Nilai PASI Skor dari 12 responden, 3 

atau 25% memiliki nilai PASI Skor diantara 1-1,9. 7 atau 58% responden dengan 

nilai 2-2,9. Nilai PASI Skor 4-4,9 dan 5-5,9 masing-masing memiliki 1 orang 

atau 8%. Psoriasis pada lansia memberikan rasa kurang nyaman karena 

gangguan terhadap fisik maupun psikologis, lingkungan sekitar lansia yang 

terjangkit juga memberikan pandangan negatif. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa tingkat PASI Skor pada lansia memberikan efek samping yang berbeda. 

Hasil wawancara dengan responden mengatakan bahwa menurunnya percaya 

diri karena psoriasis. Psoriasis pada lansia memberikan rasa kurang nyaman 

karena gangguan terhadap fisik maupun psikologis, lingkungan sekitar lansia 

yang terjangkit juga memberikan pandangan negatif. 

Psoriasis merupakan penyakit autoimun, bersifat kronik residif, ditandai 

dengan bercak-bercak eritema yang berbatas tegas dengan skuama kasar, 

berlapis-lapis dan transparan. Penyakit ini sering terjadi pada usia dewasa hingga 

lansia (Gudjonsson & Elder 2007).  Penyakit ini tidak menular atau mengancam 

jiwa, namun pada hakekatnya mempengaruhi Health-Related Quality of Life 

(HRQoL) dan memiliki dampak negatif, fisik, psikologis dan psikososial 
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(Jacoeb 2003). Presepsi kenyamanan responden menurut keadaannya menjadi 

faktor utama dalam menentukan kenyamanan (Kim & Kwon 2007). Peneliti 

menilai responden dilihat dari kuesioner pada pertanyaan tentang psikologis, 

responden 67% mengatakaan mengalami depresi karena berbagai hal.  

Peradangan kulit dengan karakteristik berupa plak eritema dan berwarna 

putih, psoriasis dikatakan sebagai penyaakit multifactor dan multisystem, karena 

melibatkan banyak system organ, semua faktor tersebut saling terkait. Peneliti 

berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya psoriasis pada lansia merupakan 

penyakit yang cukup kompleks karena penurunan fungsi organ yang berakibat 

pada fungsi imunitas tubuh yang turun sehingga menyebabkan mudahnya timbul 

kembali psoriasis. 

Klien dengan psoriasis memiliki tingkat kesehatan yang rendah 

berhubungan dengan Quality of Life. Lansia dengan psoriasis membutuhkan 

perhatian lebih (Grozdev et al. 2011). Lansia dalam kelompok perlakuan 

maupun kontrol memiliki tingkat kenyamanan sedang karena 4 faktor secara 

fisik, psiko-spiritual, lingkungan dan sosial-budaya memiliki tingkat pengaruh 

yang berbeda. 

Peneliti berkesimpulan bahwa lansia dengan psoriasis memiliki tingkat 

kesehatan yang rendah dan ditambah lagi dengan adanya faktor penuaan 

sehingga lansia mudah terserang psoriasis kembali. Maka penyembuhan secara 

komperhensif sangat diperlukan terhadap lansia yang sudah memiliki ketahanan 

tubuh yang rendah, dukungan secara fisik, psikologis, sosial dan lingkungan 

dapat menjadi faktor utama mendorong meningkatnya kesehatan lansia.  
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5.2.2 Kenyamanan sebelum  intervensi Garaa Rufa 

Tingkat kenyamanan lasia sebelum diberikan Garaa Rufa Care 

menunjukkan 11 orang responden merasa cukup nyaman, dan 1 orang merasa 

nyaman. Penilaian yang dilakukan pada tingkat kenyamanan lansia denga 

psoriasis berpedoman dan menggunakan Short General Comfort Quesioner 

(Short GCQ) (Kolcaba et al. 2006) yang telah dimodifikasi dalam bahasa 

Indonesia digunakan dalam pre-test dan Post-test. Short GCQ-INA secara 

keseluruhan terdiri dari 24 soal pertanyaaan yang terdiri dari 3 tipe kenyamanan 

dan 4 faktor dalam kenyamanan . hasil kuesioner yang mendukung bahwa skor 

Short GCQ menunjukkan dari 12 responden 11 orang lansia merasa cukup 

nyaman dan hanya 1 orang yang merasa nyaman.  

Perubahan tingkat kenyamanan pada lansia dipengaruhi oleh penuaan, 

psikologis dan juga sosio-lingkungan (Dawn et al. 2007). Penyebab psoriasis 

adalah faktor-faktor psikis seperti stress, kegelisahan dan kenyamanan (Grozdev 

et al. 2011). Tingkat kenyamanan pada lansia dengan psoriasis memberikan 

tingkat cukup nyaman karena adanya rasa pasrah dan sadar akan terjadinya 

faktor aging atau penuaan pada dirinya sehingga keinginan untuk bisa sembuh 

dan berfikir positif berkurang karena hal yang telah terbiasa dan dibawa sejak 

lama. Peneliti berpendapat bahwa penyakit yang dibawa sejak lama dan sulit 

untuk sembuh total menyebabkan responden merasa acuh kepada penyakitnya 

sehingga rasa keinginan untuk sembuh menjadi menurun serta membiarkan 

penyakit tersebut terbawa usia. 

Hasil kenyamanan yang “cukup nyaman” pada 11 responden dari total 

sejumlah 12 orang, maka lansia dengan psoriasis jelas memiliki tingkat 
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kenyamanan yang cukup karena sudah terbiasa dengan penyakitnya. Peneliti 

berpendapat bahwa perasaan pengalaman yang pernah dialami atau dirasakan 

oleh klien sangan berperan penting terhadap penilaian sesuatu hal, dalam 

konteks ini adalah penyakit psoriasis yang berhubungan dengan kenyamanan 

klien lansia. 

5.2.3 Kenyamanan setelah Garaa Rufa Care 

Garaa Rufa Care menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan lansia 

setelah diberikan Garaa Rufa Care pada kelompok perlakuan 6 orang merasa 

nyaman. Pada kelompok kontrol 6 orang merasa cukup nyaman. Perubahan 

terjadi pada kelompok perlakuan yang sebelumnya seluruh responden 

menunjukkan pada tingkat kenyamanan yang cukup berubah meningkat menjadi 

rasa nyamanan. Namun pada kelompok kontrol terjadi hal yang sebaliknya 

karena ada faktor lain yang mempengaruhi, sehingga  5 dari 6 responden yang 

sebelumnya mengatakan cukup nyaman maka 6 orang atau seluruh responden 

menunjukkan rasa cukup nyaman karena terjadi penurunan rasa keyamanan ada 

1 orang responden yang sebelumnya merasa nyaman.   

Peningkatan kenyamanan lansia dengan psoriasis dipengaruhi oleh 

faktor fisik, psiko, lingkungan dan sosio-budaya pada sekitar tempat tinggal 

lansia (Jacoeb 2003). Faktor predisposisi yang memegang peran penting seperti 

predisposisi genetik dan kelainan imunologis. Walaupun etiopatogenesis 

psoriasis tidak diketahui dengan pasti, namun banyak faktor yang diduga sebagai 

pemicu timbulnya psoriasis seperti: infeksi bakterial, trauma fisik, stress 

psikologis dan gangguan metabolisme. Bahkan beberapa ahli mengatakan 

bahwa psoriasis merupakan tanda adanya sindroma metabolik banyak penelitian 
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yang menyatakan adanya hubungan antara psoriasis dengan sindroma metabolik 

(Mallbris et al 2006; Nestle et al 2009; Sanchez 2010). 

 Hasil Garaa Rufa Care menunjukkan perubahan yang jelas pada faktor 

fisik karena nilai PASI Skor pada responden mengalami penurunan, intepretasi 

nilai dari pasi skor bahwa sebelum diintervensi responden memiliki jumlah nilai 

pasi skor lebih tinggi. 3 atau 25% memiliki nilai PASI Skor diantara 1-1,9. 7 

atau 58% responden dengan nilai 2-2,9. Nilai PASI Skor 4-4,9 dan 5-5,9 masing-

masing memiliki 1 orang atau 8%. Sedangkan jumlah nilai PASI Skor setelah di 

intervensi mengalami penurunan dengan nilai 0-0,9 memiliki 2 orang atau 16% 

respoden. 4 orang atau 33% dengan nilai PASI Skor 1-1,9 dan 2-2,9. Nilai 3-3,9 

dan 4-4,9 masing masing memiliki 1 orang atau 8%.  

Faktor psikologik psoriasis dapat menimbulkan keputusasaan dan 

frustasi pada klien; orang yang melihatnya dapat saja mengamati, berkomentar, 

mengajukan pertanyaan yang menjengkelkan atau bahkan menghindari klien 

(Smeltzer 2001). Hasil Short GCQ secara psikologis memberikan dampak yang 

dapat timbulnya kembali penyakit psoriasis dan secara sosio lingkungan presepsi 

orang akan menjadi stressor bagi lansia dengan psoriasis. Pada Garaa Rufa Care 

memberikan efek terapi spa psoriasis menurut study di Turki sensasi relaksasi 

dudapatkan saat terapi “micro-massage” memberikan kenyamanan secara 

psikologis ketika gigitan ikan menghasilkan perasaan nyaman (Undar et al. 

2015). 

Responden kontrol mengalami peningkatan 3,1% karena penggunaan 

jenis obat untuk penyembuhan. Pada kelompok kontrol Skor GCQ memberikan 
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nilai diambang cukup nyaman lebih lambat dari pada renponden perlakuan yang 

memberikan hasil cukup tinggi dengan penigkatan Skor GCQ menunjukkan 

rata-rata hasil tingkat kenyamanan pada lansia dengan psoriasis sejumlah 21,1% 

pada responden perlakuan, hal ini menunjukkan adanya perubahan rasa nyaman 

karena bentuk intervensi yang dilakukan pada responden. Peneliti berpendapat 

bahwa responden dengan Garaa Rufa Care memiliki rasa pengalaman 

kenyamanan secara lingkungan dan psikologis pada saat dan sesudah diberikan 

intervensi.  

5.2.4 Pengaruh Garaa Rufa Care terhadap kenyamanan  

Garaa Rufa Care memberikan pengaruh yang kurang signifikan, hasil 

perubahan tingkat kenyamanan memiliki peningkatan rata-rata 21 poin pada 

kelompok perlakuan dan pada kelompok kontrol memiliki peningkatan rata-rata 

3 poin. Peningkatan tertinggi ada pada kelompok kontrol dengan 31 poin, 

responden memiliki pengurangan tebal psoriasis yang cukup  banyak sehingga 

pengalaman rasa nyaman meningkat. Hasil study yang dilakukan (Takac 2014) 

di Turki menunjukkan penurunan nilai PASI pada responden yang diteliti dan 

ikan Garaa Rufa. 

Psoriasis pada klien  lansia biasanya membutuhkan penatalaksanaan 

secara topical dan khusus (Berth-Jones 2013). Penyakit kulit sering diderita oleh 

lansia, maka dari itu perlu adanya intervensi khusus keperawatan untuk 

menengani hal tersebut (Seyfarth et al. 2011). Psoriasis merupakan penyakit 

bervariasi dalam setiap pengobatannya tergantung individu yang mengalaminya 

(Dawn et al. 2007). Jenis pengobatan pada psoriasis terdapat topical 

kortikosteroid, phototherapy, immunotherapy dan obat oral, penggunaan jenis 
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obat tersebut tergantung dari jenis serta karakteristik psoriasis. Pengobatan 

secara kombinasi jauh lebih efektif karena mengobati dari dalam serta luar 

tubuh, namun biaya yang digunakan tidak sedikit terutama jenis obat seperti 

kortikosteroid atau imunoterpi sangat mahal (Takeshita et al. 2015; Dawn et al. 

2007). 

Salah satu alternatif pengobatan yang dilakukan peneliti untuk 

mengurangi psoriasis adalah Ichnotiotherapy atau Doctor Fish, ikan Garaa Rufa 

menjadi popular dikalangan orang timur tengah karena murah serta alami untuk 

mengatasi penyakit kulit (Takac 2014). Intervensi Garaa Rufa bermanfaat untuk 

pengelupasan kulit mati, meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan bakteri, 

dan juga mengurangi bau kaki. Sebuah studi yang dilakukan di bawah 

lingkungan yang terkendali di sebuah universitas kedokteran di Austria, 

mengungkapkan bahwa terapi ikan ini efektif mengobati psoriasis. (Eddyddz 

2015).  

Enzim Dithranol atau anhralin terdapat dalam mulut ikan Garaa Rufa, 

enzim ini membantu ikan dalam mengupas sel kulit mati pada manusia, sehingga 

proses regenerasi sel kulit akan lebih cepat dan sel kulit baru akan cepat tumbuh. 

Dilansir dari webpage kesehatan spa ikan (Ohan 2016). Efek terapi spa psoriasis 

menurut study di Turki sensasi relaksasi dudapatkan saat terapi “micro-

massage” memberikan kenyamanan secara psikologis ketika gigitan ikan 

menghasilkan perasaan nyaman (Undar et al. 2015). Peneliti berpendapat bahwa 

responden yang mendapatkan Garaa Rufa Care merasa lebih nyaman. 

Responden merasakan dampak dari intervensi baik secara bertahap maupun 

langsung.  
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Efek Garaa Rufa untuk pengobatan psoriasis memberikan hasil positif 

diukur dengan PASI Skor dari pada jenis penngobatan kortikosteroid (Ozcelik 

et al. 2000). Garaa Rufa dapat membersihkan skuama dari klien dengan waktu 

beberapa jam, kecepatan dalam proses pembersihan memberikan efek psikologis 

positif pada responden perlakuan (Sayili et al. 2007).  Responden mengalami 

perbaikan kulit secara fisik seperti berkurangnya tingkat ketebalan psoriasis. 

Responden mengalami peningkatan kenyamanan secara psikologis karena 

merasa relaksasi “micro-massage” memberikan kenyamanan pada saat terapi 

berlangsung. Lingkungan yang mendukung suasana responden memberikan 

dampak positif akibat perubahan fisik yang terjadi pada responden.  

Hasil uji statistic menggunakan Wilcoxon Test ditemukan peningkatan 

kenyamanan pada lansia dengan psoriasis setelah di berikan Garaa Rufa Care 

dengan hasil nilai p = 0,027 yang berarti p<0,05, maka artinya ada pengaruh 

Garaa Rufa Care terhadap tingkat kenyamanan lansia dengan psoriasis. 

Perbandingan hasil post test pada kelompok kontrol dan perlakuan didapatkan 

nilai =0,16 dengan uji Mann Whitney, berarti tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sehingga dapat 

diartikan ada pengaruh Garaa Rufa Care terhadap lansia dengan psoriasis 

namun tidak signifikan.  

Penelitian dalam konsep kenyamanan memberikan hal-hal yang sulit 

ditebak, menurut Dubois memprediksi konsep kenyamanan pada klien cukup 

sulit dan tidak dapat ditentukan hanya melalui observasi secara subjektif dan 

pengalaman klien (Dubois et al. 1995). Peneliti berpendapat bahwa pengalaman 

yang didapatkan klien pada hari atau minggu yang sama ketika dilakukan 
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intervensi memberikan rasa nyaman yang lebih baik daripada hanya dengan obat 

saja.  

Kenyamanan Garaa Rufa Care sebelum dan sesudah intervensi 

memberikan pengaruh dalam peningkatan kualitas rasa pengalaman klien 

dengan psoriasis disisi lain kenyamanan didapatkan tanpa adanya efeksamping. 

Garaa Rufa Care dapat mengurangi psoriasis sehingga memberikan rasa 

nyaman setelah intervensi namun perlu adanya intervensi yang lebih lama 

dengen hasil PASI Skor yang rendah oleh klien.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat diambil simpulan 

dan saran sebagai berikut:  

6.1 Kesimpulan 

1. Lansia dengan psoriasis mempunyai tingkat kenyamanan yang cukup 

sebelum dilakukan Garaa Rufa Care. 

2. Kualitas kenyamanan lansia setelah dilakukan Garaa Rufa Care  mengalami 

peningkatan kenyamanan menjadi “nyaman”. Pada kelompok kontrol yang 

melakukan pengobatan secara topikal dan oral tetap merasa “cukup 

nyaman” 

3. Terdapat pengaruh Garaa Rufa Care terhadap peningkatan kualitas 

kenyamanan lansia dengan psoriasis namun tidak signifikan. 

6.2 Saran 

1. Bagi lansia yang mengalami psoriasis  dapat menjadikan Garaa Rufa Care 

sebagai bentuk alternative intervensi dalam mengurangi psoriasis. 

2. Bagi pemberi asuhan keperawatan dapat menyarankan intervensi ikan  

Garaa Rufa sebagai bentuk alternatif yang dapat dilakukan klien dengan 

psoriasis . 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

jumlah sampel yang lebih banyak dan dapat mengobservasi lebih lanjut 

terkait penyebab utama dari responden.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PENJELASAN PENELITIAN (INFORMATION FOR CONSENT) BAGI 

RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Ahmad An Naufal 

Alamat   : Dusun Dempul Rt.02/Rw.05 Wonoayu, Sidoarjo 

Pekerjaan  : Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  

Nomor kontak  : 08977324000 

Email   : bedjo9606@gmail.com 

Judul penelitian : Pengaruh Garaa Rufa Care Terhadap Tingkat  

Kenyamanan Lansia dengan Psoriasis. 

Tujuan  

Tujuan umum : Menganalisis pengaruh terapi Garaa Rufa Care dapat 

meningkatkan kenyamanan saat terapi  pada lansia. 

Tujuan khusus :  

1) Mengidentifikasi demografi lansia dengan psoriasis. 

2) Mengidentifikasi perubahan tingkat kenyamanan lansia dengan psoriasis.  

3) Menganalisis pengaruh Garaa Rufa Care terhadap tingkat kenyamanan lansia 

dengan psoriasis. 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek : 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dalam penelitian ini responden 

akan dilakukan: 

1. Jika bapak/ibu menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini, peneliti akan 

membagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

2. Pada tahap awal bapak/ibu kelompok perlakuan dan kontrol diminta untuk 

mengisi lembar kuesioner data penelitian. 

3. Bapak/ibu pada kelompok perlakuan akan diberi intervensi Garaa Rufa pre 

dan post test. 

4. Bapak/ibu pada kelompok kontrol akan mengisi kuisioner pre dan post test 

serta melanjutkan proses pengobatan seperti biasanya. 

6. Bapak/ibu pada kelompok perlakuan akan dilakukan intervensi Garaa Rufa 

yaitu berendam dalam kolam yang berisi ikan Garaa Rufa selama 3 minggu 

dan setiap minggunya 3 kali berdurasi 10-20 menit masuk kedalam kolam.  
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Bahaya potensial : 

Penelitian intervensi Garaa Rufa tidak menimbulkan risiko terhadap responden. 

Pada penelitian yang dilakukan diluar negeri, hal ini dijadikan sebagai terapi alami 

untuk mengurangi jenis penyakit psoriasis. 

Hak untuk undur diri : 

Keikutsertaan bapak/ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela dan bapak/ibu berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan bapak/ibu dan apabila dalam penelitian ini tidak bersedia dijadikan 

responden, maka peneliti akan mencari responden yang lain. 

Jaminan kerahasiaan data : 

Semua data dan informasi identitas bapak/ibu akan dijaga kerahasiaannya, yaitu 

dengan tidak mencantumkan identitas bapak/ibu secara jelas dan pada laporan 

penelitian nama bapak/ibu dibuat kode. 

Adanya insentif untuk subyek penelitian : 

Seluruh subyek penelitian tidak mendapat insentif berupa uang/biaya transportasi 

tetapi akan memperoleh souvenir. 

Informasi tambahan : 

Penelitian ini akan menyampaikan hasil penelitian kepada bapak/ibu. Jika 

bapak/ibu mengijinkan, hasil penelitian ini juga akan diberikan pada institusi 

pendidikan dimana peneliti sedang belajar serta pada institusi  pelayanan kesehatan 

setempat. 

Pernyataan kesediaan : 

Apabila bapak/ibu telah memahami penjelasan dan setuju sebagai responden dalam 

penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan bersedia berpartisipasi 

sebagai responden penelitian. 

Contact Person : Ahmad An Naufal (08977324000) 

     Responden,        

 

   

(   ) 
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Lampiran 2 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

No. Kode responden (diisi oleh peneliti)  

Yang bertandatangan di bawah ini saya: 

Nama  : ……………………………………………………………………..  

Umur  : ……………………………………………………………………..  

Alamat  : …………………………………………………………………….. 

  ……………………………………No. Tlp:……………………… 

 

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, dengan ini saya menyatakan 

bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Garaa Rufa Care Terhadap Tingkat  Kenyamanan Lansia dengan 

Psoriasis”. 

Adapun bentuk kesediaan saya ini adalah: 

1) Bersedia untuk meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner. 

2) Memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang 

diminta atau ditanyakan oleh peneliti. 

3) Bersedia menjadi responden  penelitian baik sebagai kelompok kontrol / 

perlakuan. 

Keikutsertaan saya ini sukarela tidak ada unsur paksaan dari pihak 

manapun.  

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

      Surabaya,.................................2017 

Peneliti      Responden 

 

 

(Ahmad An Naufal)     (......................................)  

 

 

*coret yang tidak perlu  
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Lampiran 3 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

1. Analisis Situasional  

Pelaksanan  : Ahmad An Naufal 

Peserta  : Lansia dengan Psoriasis 

Tempat  : Panti Werdha Jambangan Surabaya, Pasuruan, desa 

Tulangan Sidoarjo dan Wajak Malang 

2. Tujuan Instruksional  

Setelah dilakukan Garaa Rufa Care terhadap klien dengan psoriasis 

diharapkan terjadi peningkatan kenyamanan lansia dengan psoriasis dan proses 

penyembuhan akan semakin cepat. Intervensi ini berlangsung selama 3 

minggu, dalam 1 minggu akan dilaksanakan semala 3 kali dalam rentan waktu 

10-20 menit setiap intervensi berlangsung. 

3. Sarana  

1) Lembar Kuesioner kenyamanan (Short GCQ-INA) 

Kuesioner diisi dengan sebenar-benarnya untuk mengetahui dan mengukur 

tingkat kenyamanan lasia dengan psoriasis pre dan post intervensi ikan 

Garaa Rufa. 

2) Termometer ruangan 

Thermometer tungan digunakan untuk mengetahui dan mengontrol suhu 

ruangan. 

3) Kolam Air terisi ikan Garaa Rufa 

Tempat berendam klien dengan psoriasis selama 10-20 menit. 

4) Pengharum ruangan  

Mengurangi bau tidak sedap pada ruangan. 

4. Kegiatan 

1) Tahap Persiapan  

(1) Memperkenalkan diri kepada klien 

Melakukan salam, sapa dan senyum kepada klien dalam bina hubungan 

saling percaya. 
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(2) Memastikan klien sudah membersihkan diri (mandi) 

Membersihkan diri berguna untuk menghilangkan pengobatan topikal 

agar intervensi Garaa Rufa berlangsung secara maksimal. 

(3) Menyiapkan kolam serta ikan Garaa Rufa Care 

Set Garaa Rufa Care ditata serta disiapkan dalam ruangan yanga akan 

digunakan oleh klien dalam intervensi. 

(4) Menyampaikan maksud dan tujuan 

Memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang seluruh kegiatan ayang 

kan dilakukan kepada responden. 

2) Tahap Pelaksanaan 

(1) Memfasilitasi klien selama intervensi berlangsung 

Membantu klien dari tahap persiapan, mulai dari penjelasan informasi 

dan kebutuhan klien selama intervensi berlangsung. 

(2) Klien diminta untuk melepas seluruh pakaian sampai disisakan pakaian 

dalam dan perhiasan. 

(3) Instruksikan klien masuk kedalam kolam posisi duduk dengan tempat 

luka psoriasis terbuka agar ikan lebih mudah untuk menggigit luka. 

(4)  Instruksikan kliean untuk mempertahankan posisi selama 10-20 menit. 

(5) Menjaga privasi klien 

Menutup tirai dan peneliti menunggu diluar tirai. 

(6) Setelah selesai intervensi, instruksikan klien untuk mengeringkan 

badan dan menggunakan pkaian kembali. 

3) Tahap Evaluasi  

(1) Klien mengisi kuesioner kenyamanan yang difasilitasi oleh peneliti. 

(2) Observasi (warna, sisik, luka psoriasis di awal dan akhir intervensi 

Garaa Rufa Care 

(3) Dokumentasi   
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Lampiran 4 

KUESIONER DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

1. Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

2. Umur  

60 – 70 Tahun 

>70 Tahun 

3. Lama tinggal di Panti 

Kurang dari 1 tahun 

1 – 5 Tahun 

6 – 10 Tahun 

4. Pendidikan Terakhir 

5. Tidak lulus Sekolah Dasar 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

6. Usia terjangkit psoriasis 

40-50 tahun 

50-60 tahun 

60-70 tahun 

>70 tahun  

Kode Responden : 
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Lampiran 5 

KUISIONER TINGKAT KENYAMANAN 

Tanggal ___________________   Kode #_____________ 

TERIMAKASIH BANYAK telah membantu penelitian saya tentang konsep 

KENYAMANAN.  Pernyataan di bawah ini menerangkan tentang kenyamanan 

anda saat ini.  Angka satu (1) sampai enam (6) setelah pertanyaan merupakan 

keadaan anda saat ini, isi dengan cara melingkari angka tersebut Sehubungan 

dengan pertanyaan tentang Kenyamanan yang Anda Rasakan Saat Ini. 

No. Pertanyaan Sangat tidak 

setuju 

Sangat setuju 

1.  Saya bisa bergantung pada orang 

lain saat butuh 
1 2 3 4 5 6 

2. Saya tidak ingin berolahraga 1 2 3 4 5 6 

3. Kondisi saya membuat saya 

kecewa 
1 2 3 4 5 6 

4. Saya merasa percaya diri 1 2 3 4 5 6 

5. Saya merasa hidup saya 

bermanfaat 
1 2 3 4 5 6 

6. Saya terinspirasi karena 

mengetahui saya dicintai 
1 2 3 4 5 6 

7. Suara ini membuat saya tetap 

beristirahat 
1 2 3 4 5 6 

8. Tidak ada satupun yang 

memahami saya 
1 2 3 4 5 6 

9. Saya tidak bisa menahan rasa 

nyeri 
1 2 3 4 5 6 

10. Saya tidak bahagia apabila sendiri 1 2 3 4 5 6 

11. Saya sedang sembelit 1 2 3 4 5 6 

12. Saya merasa kurang sehat hari ini 1 2 3 4 5 6 

13. Ruangan ini membuat saya takut 1 2 3 4 5 6 

14. Saya takut apa yang akan terjadi 

selanjutnya 
1 2 3 4 5 6 

15. Saya merasa sangat lelah 1 2 3 4 5 6 
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16. Saya merasa puas 1 2 3 4 5 6 

17. Kursi/Kasur/tempat ini membuat 

saya kesakitan 
1 2 3 4 5 6 

18. Pemandangan ini menenangkan 1 2 3 4 5 6 

19. Saya merasa tidak pada tempatnya 

di sini 
1 2 3 4 5 6 

20. Saya butuh informasi tentang 

kesehatan saya 
1 2 3 4 5 6 

21. Saya tidak punya banyak pilihan 1 2 3 4 5 6 

22. Bau ruangan ini tidak sedap 1 2 3 4 5 6 

23. Saya merasa tenang 1 2 3 4 5 6 

24. Saya merasa depresi 1 2 3 4 5 6 
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Lampiran 6 

Psoriasis Area And Severity (Pasi) Skor 

 

Petunjuk gambar dan angka penilaian psoriasis (Takac 2014) 

Area Kepala dan Leher 

Luas daerah :  

Intensitas Tidak ada Kecil Sedang Parah 
Sangat 

Parah 

Kemerahan      

Ketebalan      

Skala      

 

Area Ekstremitas Atas 

Luas daerah : 

Intensitas Tidak ada Kecil Sedang Parah 
Sangat 

Parah 

Kemerahan      

Ketebalan      

Skala      
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Area Badan 

Luas daerah : 

Intensitas Tidak ada Kecil Sedang Parah 
Sangat 

Parah 

Kemerahan      

Ketebalan      

Skala      

 

Area Ekstremitas Bawah 

Luas daerah : 

Intensitas Tidak ada Kecil Sedang Parah 
Sangat 

Parah 

Kemerahan      

Ketebalan      

Skala      

Keterangan : 

1. Kalkulasi nilai luas daerah : 

1) Kepala dan leher = 10% 

2) Ekstremitas atas = 20% 

3) Badan = 30% 

4) Ekstremitas bawah = 40% 

5) Setiap 1% = 1 Telapak Tangan 

2. Prosentase intepretasi nilai  

1) 0% = derajat 0 

2) <10% = derajat 1 

3) 10-29% = derajat 2 

4) 30-49% = derajat 3 

5) 50-69% = derajat 4 

6) 70-89% = derajat 5 

7) 90-100% = derajat 6  

3. Perhitungan nilai  

PASI Skor = 10% Kepala (K+T+S) + 20% E.Atas (K+T+S) + 30% (K+T+S) 

+ 40% (K+T+S) 

Keterangan :  

1) K = Skor Kekemerahan 

2) T = Skor Ketebalan 

3) S = Skor Skala

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH GARAA RUFA ... AHMAD AN NAUFAL



87 

 

 

Lampiran 7 

Tabulasi Data 

NO RESPONDEN JK USIA Di Panti PENNDIDIKAN TERJANGKIT PASI Sebelum PASI Sesudah 

1 1.1 Perempuan >70 <1 Tahun Tidak SD 60-70 4 3.2 

2 1.2 Perempuan  60-70 <1 Tahun Tidak SD 60-70 5.8 4.9 

3 1.3 Perempuan  >70 1-5 Tahun SD 60-70 1 0,5 

4 1.4 Laki-laki  >70 1-5 Tahun Tidak SD 60-70 2.2 2.6 

5 2.1 Laki-laki >70 1-5 Tahun SD 60-70 2.8 1.6 

6 2.2 Laki-laki >70 <1 Tahun PT 60-70 2 1.6 

7 3.1 Perempuan >70 - SD 50-60 2.4 2 

8 3.2 Laki-laki >70 - SD 40-50 2.8 2.8 

9 3.3 Laki-laki 60-70 - SD 60-70 2 2 

10 4.1 Laki-laki 60-70 - Tidak SD 50-60 2.8 2.8 

11 4.2 Perempuan >70 - Tidak SD >70 1.8 1.8 

12 4.3 Perempuan >70 - Tidak SD 60-70 1.2 1.2 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH GARAA RUFA ... AHMAD AN NAUFAL



88 

 

 

NO RESPONDEN 
KENYAMANAN SEBELUM  

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1.1 4 4 4 5 5 3 3 3 5 5 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 85 

2 1.2 2 2 2 2 4 3 2 4 6 5 6 2 5 4 2 2 3 3 2 5 4 4 4 2 80 

3 1.3 3 3 2 2 3 2 2 4 6 4 5 3 4 4 4 2 4 2 2 5 4 4 2 4 80 

4 1.4 5 5 3 3 3 4 3 4 5 5 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 2 3 4 5 82 

5 2.1 2 2 2 4 3 2 3 6 2 5 5 2 4 5 2 2 6 6 5 4 4 3 4 4 87 

6 2.2 3 2 2 2 2 3 2 3 5 5 4 4 3 2 3 2 5 3 3 4 2 3 2 3 72 

7 3.1 4 3 4 3 4 3 5 4 5 2 3 4 4 5 2 1 2 6 1 6 2 1 6 2 82 

8 3.2 6 6 2 2 4 5 3 4 5 3 5 6 3 6 6 2 2 2 4 3 3 4 4 6 96 

9 3.3 5 2 2 5 6 5 3 6 1 1 6 5 6 5 6 3 3 4 4 6 3 6 3 6 102 

10 4.1 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 4 3 3 2 3 2 4 2 4 5 3 3 3 5 74 

11 4.2 3 2 3 3 3 3 2 2 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3 5 4 3 4 5 79 

12 4.3 3 2 3 3 4 3 2 3 5 4 5 4 3 2 4 3 4 3 3 5 2 2 3 2 77 
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NO RESPONDEN 
KENYAMANAN SESUDAH 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1.1 5 6 4 5 3 3 5 5 6 1 5 6 5 5 6 5 2 5 4 5 3 6 2 5 107 

2 1.2 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 3 6 4 5 2 5 97 

3 1.3 5 3 4 3 3 3 2 4 5 3 6 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 4 6 97 

4 1.4 5 6 5 5 5 4 4 2 6 6 6 2 6 5 6 5 3 4 3 5 3 6 3 6 111 

5 2.1 4 4 6 3 3 3 6 4 6 6 6 2 5 4 4 1 2 5 4 5 3 3 3 6 98 

6 2.2 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 6 4 6 5 5 4 5 4 4 6 4 5 3 3 103 

7 3.1 3 4 3 3 3 4 2 3 5 3 4 4 3 4 2 4 3 5 1 5 2 1 5 4 80 

8 3.2 6 5 3 3 4 5 4 4 4 3 5 6 3 4 5 2 3 2 4 3 3 4 4 6 95 

9 3.3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 2 6 2 6 5 5 2 5 3 4 5 3 6 2 6 101 

10 4.1 2 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 1 2 5 83 

11 4.2 4 4 4 3 3 4 5 4 3 2 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 5 87 

12 4.3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 2 5 3 3 5 3 4 2 4 83 
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Lampiran 8 

Hasil Uji SPSS 

1. Uji Wilcoxon 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Ksebelum 6 81.0000 5.21536 72.00 87.00 

Ksesudah 6 102.1667 5.87934 97.00 111.00 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Ksesudah - Ksebelum Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 6b 3.50 21.00 

Ties 0c   

Total 6   

a. Ksesudah < Ksebelum 

b. Ksesudah > Ksebelum 

c. Ksesudah = Ksebelum 

Test Statisticsa 

 

Ksesudah - 

Ksebelum 

Z -2.207b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .027 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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2. Uji Mann Whitney 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Ksebelum 12 83.0000 8.65500 72.00 102.00 

Ksesudah 12 95.1667 9.97117 80.00 111.00 

kelompok 12 1.5000 .52223 1.00 2.00 

 

Ranks 

 
kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Ksebelum perlakuan 6 6.42 38.50 

kontrol 6 6.58 39.50 

Total 12   

Ksesudah perlakuan 6 9.00 54.00 

kontrol 6 4.00 24.00 

Total 12   

Test Statisticsa 

 Ksebelum Ksesudah 

Mann-Whitney U 17.500 3.000 

Wilcoxon W 38.500 24.000 

Z -.080 -2.410 

Asymp. Sig. (2-tailed) .936 .016 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .937b .015b 

a. Grouping Variable: kelompok 

b. Not corrected for ties. 
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