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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Hal ini sangat penting 

dalam membantu kita untuk melakukan aktifitas kehidupan serta rutinitas kita 

sehari-hari. Bila keadaan kita tidak baik atau (sakit) hal itu akan mempengaruhi 

produktifitas kita juga. Melihat pentingnya hidup sehat tersebut, oleh karena itu sudah 

tugas kita menjaga prilaku dan sadar pentingnya kesehatan. Masih banyak masyarakat 

di antara kita yang tidak sadar akan pentingnya kesehatan dan hidup sehat tersebut, 

sehingga mereka kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan sekitar 

tempat tinggal mereka dan mengakibatkan rentangnya terserang oleh suatu penyakit, 

baik yang sifatnya tidak menular bahkan sampai penyakit menular seperti TBC, 

(Helmia,2010.h.9) 

Tuberculosis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri mikobakterium 

Tuberculosis (kadang-kadang oleh M.Bovis dan africanum). Organisme ini disebut 

pula sebagai basil tahan asam. Penularan melalui udara (airbone speading). 

droplet infeksi adalah penderita tuberculosis paru yang membatukkan dahaknya, 

dimana pada pemeriksaan hapusan dahak umumnya ditemukan BTA (basil tahan 

asam) positif. bentuk yang akan menghasilkan droplet infeksi (droplet nuclei). Pada 

satu kali batuk dikeluarkan yaitu 3000 droplet. Penularan umumnya terjadi dalam 

ruangan dengan ventilsi kurang sinar matahari dan dapat membunuh kuman dengan 
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cepat. Sedangkan pada ruangan gelap kuman dapat hidup. Resiko penularan infeksi 

akan lebih tinggi pada BTA (+) dibandingkan BTA (-). setelah seorang terkena 

infeksi kuman tuberculosis, hampir 90% penderita secara klinis tidak sakit, hanya 

didapat test tuberculosis positif, 10% akan sakit bila tanpa pengobatan setelah 5 tahun, 

50% penderita tuberculosis akan mati, 25% sehat sedang pertahanan tubuh yang baik 

dan 25% menjadi kronik dan infeksius (Helmia2010.h.9).  

WHO menyatakan bahwa satu pertiga penduduk dunia telah terinfeksi kuman 

Tuberculosis (TB) setiap tahunnya di ditambah dengan jumlah yang sama TB tidak 

menular dan sekitar 3 juta meninggal setiap tahunnya. Dari seluruh kematian yang 

bisa di cegah, 25% diantaranya disebabkan poleh Tuberculosis. saat ini di negara 

maju diperkirakan setiap tahun terdapat kasus baru setiap penduduk dengan kematian 

1-5 penduduk sedangkan di negara berkembang angkanya masih tinggi. Di afrika 

setiap tahunn muncul 165 penderita Tuberculosis paru yang menular di setiap 

penduduk (Hariadi,2010) 

Target dari Program Nasional Pengendalian Tuberculosis yang ditetapkan dalam 

Rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2014 adalah 

tercapainya penemuan penderita paru Tuberculosis BTA positif yang ditemukan dari 

73% jadi 90% Dengan tercapainnya target ini diharapkan dapat menurunkan tingkat 

prevalensi dan kematian akibat Tuberculosis, sesuai dengan tujuan MFGS (Milenium 

Development Goals) pada tahun 2015 (Kemenkes, 2014).  

Di Jawa barat Tuberculosis BTA positif mencapai 31,6% hal ini merupakan 

rangking tertinggi di indonesia namun pencapaian tersebut mengalami penurunan bila 
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di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 CDR mencapai 

7,295% cakup penemuan CDR ini masih cukup tinggi. Pada tahun 2013 pencapaian 

CDR mencapai 60,34% Tuberculosis BTA positif pada tahun 2014 mengalami 

penurunan tercapai 31,49% Dari target yang sudah di tetapkan. 

Pada tahun 2014, jumlah seluruh klien di jawa barat tercatat sebanyak 61.529 

orang, sedangkan jumlah Tuberculosis paru BTA positif sebanyak 46.300.543 jiwa. 

Adapun indicator penemuan pasien Tuberculosis paru dari proposi suspek yang di 

periksa dahaknya Tuberculosis paru dari tahun ketahun 2014 sebanyak 798 kasus 

tahun 2015 sebanyak 846 kasus (Dinkes kota sukabumi,2016).  

RSUD Sekarwangi Awalnya merupakan tempat penampungan korban perang 

pejuang ummat Kristen belanda yang didirikan pada tahun 1932. 

RSUD Sekarwangi secara administrasi terletak di Kecamatan Cibadak 

kabupaten Sukabumi. Batas lahan RSUD Sekarwangi sebelah utara berbatasan 

dengan jalan raya Cibadak sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman 

penduduk, sebelah barat berbatasan dengan lapangan bola, setelah timur berbatasan 

dengan perumahan/pemukiman penduduk RSUD Sekarwangi berdiri di atas lahan 

seluas 5 ha yang status kepemilikan tanah adalah milik pemerintah daerah kabupaten 

sukabumi, dari areal 5 ha dimamfaatkan sekitar dengan pembangunan gedung 

perawatan dan sarana lain nya ±19.983 m
2
, dengan jumlah bangunan saat ini 29 

gedung serta memiliki fasilitas seperti layanan medis, Medical Check Up, Dokter 

Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis/ Sub Spesialis, Bedah, Kebidanan dan 

Kandungan, Anak, Penyakit Dalam, Syaraf, Jantung, Bedah Tulang, Pelayanan 
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Penunjang, Laboratorium Patologi Klinik, X-Ray, USG, ECG Echocardiografi, 

Konsultasi Gizi, Farmasi, Fisioterapi, UGD 24 Jam, Rawat Inap, Rawat Jalan, Kamar 

Bedah, dan HCU. 
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Tabel 1.1 

Distribusi 10 penyakit Dalam yang dirawat  

di ruang Fatmawati L1 RSUD Sekarwangi kabupaten Sukabumi Pada periode Januari-Oktober 2018 

 

Bulan TB Paru Pnemonia Cap Efusi pleura PPOK Asma Bronkitis B20 Pleuropnenmonia Hemaptoe 

1. 50 28 - 3 10 6 - 2 - - 

2. 35 26 - 5 11 4 - 2 - - 

3. 53 34 - 3 17 9 - 3 - - 

4. 31 21 - 3 2 1 - 2 - 2 

5. 59 - 26 9 - - 8 2 - - 

6. 37 9 23 6 - - 3 2 - 1 

7. 48 13 18 9 1 2 2 1 1 4 

8. 50 11 15 - 2 1 2 - 4 - 

9. 45 28 15 10 - 1 - 4 3 3 

10. 43 23 27 9 2 1 1 1 6 1 

Jumlah 451 193 124 57 45 25 16 19 14 11 

 

(Sumber : Rekamedik RSUD SEKARWANGI)
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Dari data distribusi di atas sudah jelas bahwa Tuberculosis paru menduduki 

urutan kesatu dengan jumlah 451 dari 955 dengan kasusu paling teratas. Setiap 

tahunnya penyakit Tuberculosis paru ini meningkat setiap tahunnya. Hal ini harus 

menjadi kewaspadaan dimasyarakat dimana penyakit Tuberculosis paru sangat 

mudah menular pada orang lain. Factor lingkungan yang buruk (Tidak memenuhi 

standar kesehatan) dapat menyebabkan seorang penyakit Tuberculosis paru, lebih 

menekankan kembali kepada masyarakat tentang penyakit Tuberculosis paru dan 

pencegahan penyakit Tuberculosis paru karena penyakit ini bersifat menahun (setiap 

tahun terjadi) dan mudah menular . 

Selain itu penyakit Tuberculosis dapat mengakibatkan gangguan psikologis 

seperti gangguan rasa cemas (Muttaqin,2008:94) 

Berdasarkan dari uraian di atas penulis tertarik dengan melakukan asuhan 

keperawatan terhadap klien dengan judul “Asuhan keperawatan Ny.A dengan 

Tuberculosis paru di ruangan Fatmawati L1 RSUD Sekarwangi kabupaten 

Sukabumi. 

 

B. Tujuan Penulisan 

Penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis mengemukakan tujuan umum dan 

khusus : 

1. Tujuan Umum 

Mampu mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan Tuberculosis yang komprehensif 

meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. 



7 

 

 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien dengan Tuberculosis paru. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnose Keperawatan pada klien dengan Tuberculosis 

paru.  

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada klien dengan 

Tuberculosis paru. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien degan Tuberculosis 

paru. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada klien Tuberculosis paru. 

F. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan pada klien Tuberculosis 

paru. 

 

C. Metode Telaahan 

1. Metode penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu melalui pendekatan 

proses keperawatan dengan langkah pengkajian, diagnose, perencanaan, dan evaluasi 

(catatan perkembangan) ,yang digunakan dalam penghimpun data informasi dan 

sebagai cara memperoleh data/informasi (wawancara , observasi Dll) 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

a. Wawancara adalah penulis melakukan satu metode komunikasi yang di rencanakan 

seperti tanya jawab antara perawat dengan klien, keluarga klien, perawat ruangan, 
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dan keluarga kesehatan lainnya yang terkait dengan kasus ini masalah kesehatan klien 

(Nursalam, 2008:35).  

b. Observasi 

Observasi yaitu kumpulan data dengan cara memperhatikan klien dengan secara 

langsung untuk meliputi perkembangan kesehatan klien selama di rumah sakit 

tentang Tuberculosis paru. . 

Observasi ini merupakan kegiatan mengamati prilaku dan keadaan klien untuk 

memperoleh data tentang masalah klien (Nursalam, 2008:39). 

c. Pemeriksaan Fisik 

Cara mendapatkan data objektif penulis akan melakukan pemeriksaan fisik persistem 

untuk mendapatkan data mengenai masalah kesehatan pada klien. Pemeriksaan fisik 

adalah pengkajian keperawatan digunakan untuk memperoleh data objektif dari klien 

yang mencakup inpeksi, palpasi perkusi dan aukultrasi (Nursalam 2008:39). 

d. Studi dokumentasi 

Pengumpulan data yang di dapat dari buku, status keperawatan yang meliputi catatan 

keperawatan serta sumber lain yang berhubungan dengan kesehatan klien. 

3. Sumber dan jenis data 

a. Sumber data 

Data primer data yang didapat dari hasil wawancara dengan individu sedangkan data 

sekunder adalah sumber data yang didapat dari rekam medik rumah sakit.  
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b. Jenis data 

1. Objektif 

Data Objektif yaitu data yang di observasi dan diukur oleh perawat. Data ini di 

peroleh dari kepekaan perawat (senses) selain melakukan pemeriksaan fisik melalui 

2S (Sigh, Smile) dan HT ( hearing, touch/teste). 

2. Subjektif 

Data subjektif yaitu data yang di dapatkan dari klien sebagai suatu pendapat terhadap 

suatu situasi dan kejadian atau data yang di peroleh dari keluhan klien. 

 

D. SISTEMATIKA PENULISAN  

   Dalan penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Terdiri dari uraian yang melatar belakangi serta mendorong penulis dalam 

pengambilan kasus, tujuan penulisan yang ingin dicapai, metode penulisan dan teknik 

pengumpulan data, sistematika yang digunakan dalam studi kasus. 

BAB II : TINJAUAN TEORITIS  

Pada bab ini memberikan gambaran secara terori menjelaskan tentang konsef dasar 

medis yang meliputi definisi, etiologi, anatomi fisiologi, menifestasi klinis, 

pemeriksaan diagnostic, manajemen medic, dan konsep dasar keperawatan meliputi 

pengkajian, diagnose, perencanaan, melaksanakan dan evaluasi. 
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BAB III : TINJAUAN KASUS DAN PM,BAHASAN  

Pada bab ini memberikan gambaran tentang asuhan keperawatan yang terdiri dari 

pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan keperawatan, 

evaluasi keperawatan dan catatan perkembangan mengenai kesenjangan antara teori 

dan kasus di lapangan. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pelaksaan asuhan keperawatan 

langsung pada klien yang disajikan sesuai dengan tahap proses keperawatan dan 

memuat rekomendasi untuk mengamati landasan atau masalah yang di temukan 

sesuai dengan tahap proses keperawatan.  


