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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

ksehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosian dan 

ekonomis. Penyakit menular masih menjadi masalah  kesehatan bagi 

masyarakat. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya kesehatan 

masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah 

dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan bagi masyarakat untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi 

timbulnya masalah kesehatan dimasyarakat.Upaya kesehatan masyarakat 

mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, mencegah dan pengendalian 

penyakit tidak menular, perbaikan gizi masyarakat, penyediaan farmasi dan 

alat ksehatan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan 

minuman, pengamanan penggunaan narkotika, psikotropika, serta bahan 

berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.Salah satu 

jenis penyakit menular yaitu Tuberkulosis Paru. Tuberkulosis paru adalah 

penyakit infeksi menular yang disebabkan. 
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Mycrobecterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan hampir 

seluruh organ tubuh lainnya. 

Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor Indonesia mendapatkan 

beban ganda. Jumlah penyakit tidak menular di Indonesia naik, tetapi penyakit 

menular juga tetap menjadi masalah yang besar. 

Persoalan Tuberkulosis di Indonesia sulit dituntaskan karena sejumlah 

hal. Selain karena masih menjadi stigma negatif di kalangan masyarakat, 

keterbatasan fasilitas penunjang juga menjadi kendala. Keterbatasan tools TB 

saat ini berpengaruh terhadap penuntasan kasus TB di tanah air seperti antara 

lain keterbatasan alat diagnosis TB, kekinian obat dan vaksin.  

Meskipun sudah ada rapid test untuk TB dan TB-MDR, tetapi belum 

memenuhi syarat sebagai saran diagnosis di PoC (Point of Care). Kemudian 

permasalahan kekinian obat TB, hingga saat ini belum ada penemuan obat TB 

jenis baru. Obat yang terakhir ditemukan umurnya sudah 40 tahun. Sehingga 

ada sejumlah obat yang tidak kompatibel dengan obat ARV yang dikonsumsi 

pasien TB-HIV. 

Dinas kesehatan terus meningkatkan berbagai upaya dalam penanganan 

kasus TB, diantaranya dengan meningkatkan kerja sama dengan Rumah Sakit 

Pemerintah maupun Swasta serta kerja sama dengan negara lain dalam hal 

bantuan keuangan. Selain itu, pelatihan untuk petugas dan koordinasi lintas 



3 

 

 

sektor terus dilakukan dalam rangka sinkronisasi dengan seluruh lintas sektor 

terkait. 

Payudara dianggap kebal terhadap infeksi tuberkulosis hingga pada 

tahun 1829 Sir Astley Cooper di London melaporkan kasus yang pertama. 

Kasus mastitis tuberkulosis sangat jarang pada negara-negara maju (0,6-1,6%), 

tetapi biasa ditemukan pada negara berkembang (3-4,5%).1,2 Keseluruhan 

insiden mastitis tuberkulosis dilaporkan hingga 0,1% diantara seluruh lesi pada 

payudara pada negara maju, dan kira-kira 3% pada negara berkembang. 

Mastitis tuberkulosis terutama terjadi pada wanita usia reproduktif (17-

42 tahun), dengan usia rata-rata adalah 32 tahun.Gambaran klinis mastitis 

tuberkulosis seringkali menyerupai karsinoma mamma dan abses mamma 

pyogenik.Sebagian besar pasien datang dengan massa atau area indurasi 

unilateral, nyeri tekan dan eritema mungkin saja terjadi, edema pada kulit, 

retraksi kulit dan puting susu, serta fiksasi pada dinding dada dilaporkan 

meningkatkan kecurigaan klinis akan karsinoma mamma pada kasus 

tersebut.Berbagai faktor resiko yang berhubungan dengan mastitis tuberkulosis 

adalah multiparitas, laktasi, trauma, dan riwayat mastitis supuratif sebelumnya. 

Pada berbagai penelitian dilaporkan karsinoma mamma yang terjadi bersamaan 

dengan mastitis tuberkulosis sehingga jika mastitis tuberkulosis teridentifikasi 

pada pasien, biopsi jaringan secara adekuat harus dilakukan untuk 

menyingkirkan adanya kanker. 



4 

 

 

Imunosupresi atau imunodepresi terutama pada pasien yang terinfeksi 

oleh human immunodeficiency virus, berkembangnya strain Mycobacterium 

tuberculosis yang resisten terhadap obat, dan pandemik global acute 

immunodeficiency syndrome (AIDS) pada beberapa dekade terakhir ini 

berperan dalam peningkatan kejadian penyakit ini.5,6 Hal ini membuat saya 

tertarik untuk membuat tinjauan pustaka yang berjudul mastitis tuberkulosis. 

B. Tujuan penulisan 

 

1. Tujuan umum 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengalaman secara nyata 

dalam memberikan suhan keperawatan keluarga secara langsung pada klien 

mastitis tuberculosis yang komprehensif meliputi aspek biologis, 

psikologis, sosial, spritual dan dengan pendekatan proses keperawaatan 

keluarga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian keperawatan pada 

keluarga dengan penyakit matitis tuberculosis. 

b. Mampu mendeskrisikan diagnosaa keperawatan pada keluarga 

dengan penyaakit matitis tuberculosis sesuai keluhan dari data 

yaang didapat dari klien. 
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c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan paada 

keluarga dengan penyakit matitis tuberculosis sesuai dengaan 

prioritas masalah. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperaawatan pada keluarga 

dengan penyakit matitis tuberculosis. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada hasil tindaakaan 

keperawatan yang diberikan pada keluarga dengan penyakit matitis 

tuberculosis. 

f. Mampu membandingkan antara konsep dengan kenyataan dari hasil 

di lapangan. 

C. Metode Telaahan 

1. Metode penulisan 

Metode yang disusun dalam penelitian ini adalah metode 

penulisan deskriptif yaang menggambaarkan suatu permasalahan 

dengan data yang dijadikan sebagai bahan mendapatkan pemecahan 

masalah berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan asuhan 

keperawatan terhadap seorang klien dengan mastitis tuberculosis. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara: 

 

 

a. Wawancara  
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   Komunikasi timbal balik berbentuk tanya jawab antara perawat 

dengan pasien atau keluarga, tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah-masalah keluarga. 

b. Observasi 

   Pengamatan pasien dilakukan baik terhadap fisik, perilaku dan sikap 

dalam menegakan diagnosa keperawatan. 

c. Studi Dokumentasi 

  Pengumpulan data dan fakta yang didapat dari puskesmas dan catatan 

medik klien dari dokter praktek tempat klien biasa berobat. 

d. Pemeriksaan Fisik 

  Upaya menegakan diagnosa keperawatan dengan cara inspeksi, 

palpasi, auskultasi, dan perkusi. 

e. Studi Kepustakaan 

  Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku  referensi 

keperawatan dan melakukan telaahan pada berbagai sumber buku yang 

relevan. 

3.  Sumber dan Jenis Data 

       Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh 

dari keluarga langsung dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

orang terdekat keluarga dan puskesmas, dengan jenis data objektif yaitu 

data yang dapat diobservasi dan diukur, dapat diperoleh panca indra (lihat, 

dengar, raba, dan cium) dan subjektif yaitu data yang didapatkan klien 
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sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. Informasi 

tersebut tidak bisa ditentukan oleh perawat, mencakup persepsi, perasaan, 

ide kllien tentang status kesehatannya. 

D. Sistematika Penulisan 

       Karya tulis ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis yaitu 

pendahuluan, tinjauan pustaka, tinjauan kasus, kesimpulan dan rekomendasi. 

Adapun penulisan nya sebagai berkut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian 

yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, metode telaahan, sistematika 

penulisan serta lingkup bahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan secara teoritis konsep keluarga, 

konsep dasar asthma, konsep asuhan keluarga dengan asthma ayang meliputi 

pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

BAB III KASUS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini melaporkan mengenai asuhan keperawatan keluarga dengan 

asma yang disusun dengan asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian, 
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diagnosa, perencanaan, implementasi, serta evaluasi yang telah dilaksanakan 

dilapangan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berisi kesimpulan dari asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan 

yang disusun pada karya tulis ilmiah ini serta rekomendasiyang di tujukan 

kepada pihak yang bersangkutan dalam upaya peningkatan kualitas asuhan 

keperawatan. 

 


