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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Tujuan dari pembangunan kesehatan periode 2015-2019 adalah program 

Indonesia sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi 

masyarakat (Kemenkes, 2015). Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

semakin banyak perusahaan yang berkembang, menyebabkan polusi udara yang 

menjadi salah satu faktor pencetus penyakit saluran pernapasan. Salah satu yang 

menyebabkan kematian adalah PPOK (Ikawati, 2012). 

       Menurut World Health Organization (WHO) yang dituangkan dalam panduan 

Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Dease (COLD) atau penyakit paru 

obstruksi kronik (PPOK) didefinisikan sebagai penyakit obstruksi saluran pernapasan 

yang tidak reversible sepenuhnya. Sumbatan pada saluran napas ini umumnya bersifat 

progresif dan berkaitan dengan respon inflamasi abnormal paru-paru terhadap partikel 

atau gas yang berbahaya (Ikawati, 2012). 

       Bronkhitis kronis merupakan suatu kelainan yang ditandai dengan produksi 

sputum berlebihan setiap hari selama tiga bulan dalam setahun atau dalam dua tahun 

berturut-turut. Ditandai oleh produksi sputum yang berlebihan dalam saluran 

pernapasan, hal ini terjadi karena proliferasi dan hyperplasia kelenjar mukosa pada 

saluran napas besar, yang meluas secara abnormal ke saluran yang lebih kecil. 

Terjadinya kelainan ini dipengaruhi oleh faktor eksogen dan faktor endogen. 
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Termasuk faktor eksogen ialah: inhalasi bahan iritatif, polusi udara, pajanan bahan 

toksik, asap rokok. Termasuk faktor endogen ialah asma, fibrosis kistik, gangguan 

mekanisme pertahanan saluran napas, aspirasi berulang (Nasar, 2011). 

       Penyebab utama dari bronkhitis kronis adalah merokok, dan hampir semua 

pasien dengan bronkhitis kronis memiliki riwayat merokok. Debu, dan udara juga 

berkontribusi terhadap terjadinya bronkhitis kronis. Infeksi virus berperan dalam 7% 

sampai 64% kejadian eksaserbasi akut bronkhitis kronis. Virus yang paling sering 

dijumpai pada eksaserbasi akut bronkhitis kronis adalah virus influenza atau 

parainfluenza, coronavirus, dan Rhinovirus (Ikawati, 2012). 

       Bronkhitis kronis sering terjadi pada para perokok dan penduduk dikota-kota 

yang dipenuhi kabut asap. Menurut World Health Organization (WHO). Saat ini, 

penyakit bronkhitis kronis diderita oleh sekitar 64 juta orang didunia. Penggunaan 

tembakau termasuk merokok, polusi udara dalam ruangan/luar ruangan dan debu 

serta bahan kimia adalah faktor utama (WHO, 2016).   

       Angka kesakitan penderita bronkhitis kronis laki-laki mancapai 4% dan angka 

kematian mencapai 6%, sedangkan angka kesakitan wanita 2% dan angka kematian 

4%, dengan umur penderita diatas 45 tahun. Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) Depkes RI 2016 menunjukkan angka kematian akibat asma, bronkhitis 

kronis menduduki peringkat ke-6 dari 10 penyebab tersering kematian di Indonesia. 

Hasil survei penyakit tidak menular oleh Direktorat Jenderal PPM & PL dilima 

rumah sakit propinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung 

dan Sumatera Selatan) pada tahun 2017, menunjukkan bronkhitis kronis menempati 
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urutan pertama penyumbang angka kesakitan (35%), diikuti asma bronkhial (33%), 

kanker paru (30%) dan lainnya (2%) (Depkes RI, 2017). 

       Adapun kasus bronkhitis yang ditemukan di kota sukabumi yang telah 

menduduki peringkat ke seratus tiga puluh delapan dengan jumlah kasus sebanyak 

2905 jiwa mengalami Bronkhitis kronis. Hal ini menjadi perhatian besar untuk 

mencegah terjadi nya kembali penyakit bronkhitis dan rutin untuk menganjurkan 

rawat jalan. (Dinkes Kota Sukabumi, 2018). 

       Berdasarkan hasil pendataan di Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi 

dengan tipe C didapatkan data dari 10 besar penyakit pasien rawat inap di ruang Mina 

dari periode tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 antara lain yaitu sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1 

10 besar penyakit pasien Rawat Inap Ruang Mina RSI Assyifa Sukabumi 

Pada periode tahun 2018 sampai Januari 2019 

No Nama Penyakit Jumlah Persen 

1 Tuberkulosis Paru 125 23,06% 

2 GE 101 18,63% 

3 Bronkhitis 99 18,26% 

4 Thypoid 85 15.68% 

5 Bronchopneumonia 62 11,43% 

6 Pneumonia 40 7,38% 

7 PPOK 40 7,38% 

8 Colik abdomen 35 6,45% 

9 Asma 11 2,02% 

10 Melena 6 1,1% 

Jumlah 542 100% 

(Sumber: rekam medik RSI Assyifa Sukabumi) 
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       Berdasarkan table 1.1, data yang diperoleh dari rekam medik RSI Assyifa 

Sukabumi kota Sukabumi ditemukan insiden penyakit bronkhitis berjumlah 99 orang  

atau sekitar 18,26% dan menempati peringkat ke 3 dari 10 penyakit terbesar di Ruang 

Mina RSI Assyifa Sukabumi. 

       Penderita bronkhitis kronis perlu perhatian khusus dalam penanganannya, karena 

tanpa pelaksanaan yang benar dalam pencegahan maka akan timbul komplikasi yang 

paling umum dialami pada penderita bronkhitis kronis yaitu pneumonia. Apabila 

bronkhitis telah menyebabkan pneumonia, pasien akan merasakan gejala berupa: 

sesak napas, nafas terengah, berkeringat, dan denyut jantung meningkat cepat dan 

mengakibatkan kekurangan oksigen yang mengakibatkan ketidakmampuan sistem 

pernafasan mempertahankan pertukaran gas normal sehingga klien akan mengalami 

gagal nafas ketika klien mengalami gagal nafas klien tidak mampu melakukan 

peryukaran gas dan mengakibatkan kematian. 

Dalam hal ini peran perawat sebagai pelaksana pendidik pengelola dan 

peneliti sangat diharapkan untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang 

komprehensif dari aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual. Dimana peran perawat sangat 

dibutuhkan dalam asuhan keperawatan yang berfokus pada tindakan preventif, 

promotive dan rehabilitative untuk meningkatkan derajat kesehatan upaya yang 

penting dengan penyembuhan dengan perawatan yang tepat merupakan tindakan 

utama dalam menghadapi penyakit bronkhitis kronis untuk mencegah komplikasi 

yang lebih fatal dan diharapkan pasien segera sembuh kembali. Intervensi 

keperawatan yang utama adalah bersihan jalan napas agar pasien tidak sulit bernapas. 
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Agar perawatan belajar dengan lancer maka dilakukan kerjasama yang baik dengan 

tim kesehatan lainnya, serta dengan melibatkan pasien dan keluarganya, selain itu 

juga perawat dituntut untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah bronkhitis kronis yang terjadi pada pasien, 

sehingga perawatan dapat diberikan secara optimal untuk terjadinya serangan ulang. 

Melihat latar belakang diatas maka dari itu penulis tertarik untuk menyusun 

karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Ny. M Dengan 

Gangguan Sistem Pernapasan Akibat Bronkhitis Di Ruang Mina Rsi Assyifa 

Kota Sukabumi”  

 

B. Tujuan penulisan  

1. Tujuan umum 

Penulis mampu memperoleh pengalaman nyata dalam melakukan proses 

keperawatan dan mampu melaksanakan Asuhan keperawatan secara langsung 

dan optimal pada klien dengan gangguan sistem pernapasan akibat bronkhitis 

kronis. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tugas dan tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian dan menganalisa data dari 

hasil pengkajian pada klien dengan gangguan sistem pernapasan 

akibat bronkhitis. 
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b. Mampu mendeskripsikan diagnosis keperawatan pada klien dengan 

gangguan sistem pernapasan akibat bronkhitis. 

c. Mampu mendeskripsikan perencanaan keperawatan pada klien 

dengan gangguan sistem pernapasan akibat bronkhitis. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien dengan 

gangguan sistem pernapasan akibat bronkhitis. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi tindakan keperawatan pada klien 

dengan gangguan sistem pernapasan akibat bronkhitis. 

f. Mampu membandingkan kesenjangan antara teori dengan kenyataan 

di lapangan. 

 

C. Metode telaah 

     Metode telaah karya tulis ini menggunakan metode deskriptif yang berbentuk 

studi kasus, adapun dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik 

sebagai : 

1. Wawancara  

Penulis mengadakan diskusi dengan klien, keluarga dan perawat ruangan 

yang sedang bertugas. 

2. Pemeriksaan fisik  

Penulis melakukan pemeriksaan fisik pada klien dengan menggunakan 

metode inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. 

 



7 
 

3. Observasi 

Penulis menggunakan pengamatan langsung pada klien dengan gangguan 

system pernapasan akibat bronkhitis selama 6 hari. 

4. Studi dokumentasi  

Melakukan studi dokumentasi untuk memvalidasi data yang diperoleh 

dengan melihat status klien pada catatan keperawatan dan rekamedis. 

5.  Lingkup Bahasa 

       Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis membatasi pada hasil 

asuhan keperawatan pada Ny. M dengan gangguan system pernapasan 

akibat bronkhitis, selama 6 hari di ruang MINA RSI Assyifa Kota 

Sukabumi dari tanggal 28 februari 2019 sampai 5 maret 2019. 

 

D. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

   Menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan yang ingin dicapai, metode 

telaah, lingkup Bahasa serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJUAN TERORITIS 

   Bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis penyakit bronkhitis yang 

terdiri dari : pengertian bronkhitis anatomi dan fisologi pernapasan, patofisiologi 

bronkhitis, manajemen medik, dan pendekatan keperawatan secara teoritis terdiri 

dari : pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 
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BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

   Memberikan gambaran tentang hal-hal yang terjadi di lapangan mengenai 

asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan system pernapasan akibat 

bronkhitis yang sesungguhnya terjadi meliputi : Pengkajian, Diagnosa 

Keperawatan, Perencanaan, Implementasi, Evaluasi, Dan Catatan Perkembangan. 

Pada bab ini juga terdapat pembahasan yang menjelaskan tentang kesenjangan 

teoritis dengan tinjauan kasus. 

BAB IV KESIMPULAN REKOMENDASI 

   Memaparkan kesimpulan sesuai penyusunan karya tulis yang disajikan pertahap 

proses keperawatan langsung pada klien dengan gangguan system pernapasan 

akibat bronkhitis, dan selanjutnya rekomendasi kepada pihak yang terkait 

sehingga dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan kualitas asuhan 

keperawatan. 


