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BAB I 

PENDAHULUANn 

 

A. Latar Belakangn 

Menurut World Health Organization (WHO) menyatakan pada tahun 2013                                                     

kematian bayi dan balita akibat Bronkopneumonia merupakan angka yang besar 

yaitu 20%, sedangkan pada tahun 2014 menyebutkan bahwa seperlima dari 

kematian bayi dan balita terutama di negara-negara berkembang disebabkan oleh 

bronkopneumonia, setiap tahunnya terdapat 2 juta bayi yang meninggal karena 

Bronkopneumonia, 5.500 anak meninggal setiap hari atau 4 bayi meninggal setiap 

satu menit, di asia tenggara dan sub sahara afrika setiap tahunnya lebih dari 50% 

kasus pneumonia (WHO,2014). 

Bronkopneumonia di Indonesia  merupakan penyebab kematian nomor 3 

setelah kardiovaskuler dan tuberkolisis. Faktor sosial ekonomi yang rendah 

mempertinggi angka kematian. Penyakit brokopneumonia fokus ketiga dari 

program penanggulangan penyakit infeksi saluran pernafasan akut (Setiawan, 

2009). 

Bronkopneumonia dari tahun ke tahun selalu menduduki peringkat atas 

penyebab kematian bayi dan anak balita di Indonesia,Menurut Riskedas (2013) 

angka kejadian pada penderita bronchopneumonia di Indonesia sebanyak 21,0% 

pada usia 24-35 bulan. Bronkopneumonia merupakan penyebab kematian kedua 

setelah diare (15,5% di antara semua balita) dan selalu termasuk 10 penyakit 

terbesar setiap tahunnya di fasilitas kesehatan (Kemenkes RI,2010). 
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Berdasarkan Dinkes kota bandung bronkopnemonia anak merupakan 

penyakit mematikan untuk balita, penyakit ini merupakan pembunuh anak nomor 

satu yang menyebabkan kematian lebih tinggi dibandingkan total kematian akibat 

AIDS, malaria dan campak. Lebih dari 2 juta balita meninggal dunia akibat  

penyakit Bronkopneumonia dan ini merupakan dari satu per lima bagian dari 9 

juta anak dan balita yang meninggal dunia setiap tahunnya. 

 RSUD R Syamsudin SH merupakan salah satu rumah sakit umum daerah 

di kota sukabumi. Berdasarkan data yang di peroleh di ruang Tanjung RSUD R 

SyamsudinnSHnpenyakitnbronkopneumonianmerupakannpenyakitnkeduandari 

sepuluh besar penyakit selama 6 Bulan terakhir, Berikut data yang diperoleh di 

ruang Tanjung  

Tabel 1.1 

Distribusi Frekuensi 10 Besar Penyakit pada Anak di Ruang Tanjung RSUD 

R. Syamsudin, S.H Kota Sukabumi Periode Oktober-Maret 2019 

No Nama penyakit Distribusi Frekuensi 

1 Gastroenteritis 237 21.5 % 

2 Bronkhopneumonia 200 18,2% 

3 Kejang demam 197 17,9% 

4 Bacterial infection 99 9% 

5 Typhoid Fever 98 8.9 % 

6 Observasi  Febris 89 8,1% 

7 DenguenHaemorhagik fever 61 5,5% 

8 Epilepsi 52 4,7% 

9 Anemia 37 3,3 % 

10 Asma 28 2,5% 

 Jumlah 1098 100% 
(Sumber: Laporan Ruang tanjung anak RSUD Syamsudin S.H 2019) 
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Berdasarkan tabelnI.I angka kesangkitan pada anak dengan 

bronkopneumonia menepati tempat ke dua dan presentasi ke empat yaitu 

sebanyak 200 dengan frekuensi 18,2 % penderita dari jumlah keseluruhan 

penyakit lainnya. Faktor yang dapat mempengaruhi terhadap meningkatnya 

kejadian bronkopneumonia pada balita meliputi berat badan rendah (BBLR), 

keterpaparan asap rokok, pemberian vitamin A, dan ventilasi rumah yang tidak 

memadai. 

Bronkopneumonia merupakan penyakit saluran pernapasan bagian bawah 

yang di dahului oleh infeksi saluran pernapasan bagian atas dengan gejala awal 

batuk, dispenea, demam. Selain disebabkan oleh infeksi dari kuman atau bakteri 

juga didukung oleh kondisi lingkungan dan gizi pada anak. Penyebab 

bronkopneumonia pada anak karena kebiasaan yang kurang bersih, anak tidak 

mencuci tangan sebelum makan, suka memasukan benda kedalam mulut, dan 

kurangnya pengetahuan keluarga tentang pola hidup sehat. penyebab kebiasaan 

yang salah dan tidak disadari ini dapat menimbulkan gangguan saluran dan kurang 

pengetahuan orang tua terhadap kondisi anaknya, sehingga pada umunya anak 

dengan bronkopnemonia di bawa ke rumah sakit jika kondisi sudah parah, antara 

lain : Sesak nafas, sianosis dan cuping hidung. 

Peran perawat dalam melakukan asuhan keperawatannpada anak dengan 

bronkopnemonia yaitu dengan melakukan pendekatan pada klien dan keluarga, 

membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar klien dengan memberikan rasa 

nyaman, mengurangi rasa sesak, dan berkolaborasi dalam pemberian therapy. 

Peran perawat sangat dibutuhkan dalam hal mengendalikan emosi, dan 
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memberikan support atau dukungan pada klien dengan kasus bronkopneumonia, 

sehingga perawat di tuntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

baik sehingga kebutuhan aspek bio-psiko-sosial dan spiritual yang terpenuhi. 

Berdasarkan permasalahan di atas penyakit ini harus di angkat,yang perlu di 

angkat adanya pembahasan, penelitian, bahasan sehingga penulis menjelaskan ini 

dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “ Asuhan Keperawatan Gangguan 

pernafasan pada Anak Dengan Bronkopneumonia Di Ruang Tanjung RSUD R 

Syamsudin S.H Kota Sukabumi. 

B. Tujuann 

1. Tujuan umumn 

Tujuannumum dari penulisan KTI ini untuk mendapatkan pengalaman 

secara nyata dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung pada 

pasien. 

dengan bronkopneumonia yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-

sosial dan spiritual dengan pendekatan keperawatan. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pasien bronkopneumonia pada 

anak. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pasien bronkhopnemonia         

pada anak. 

b. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pasien 

bronkhopnemonia pada anak. 
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c. Mampu mendeskripsikan tindakan keperewatan pasien bronkhopnemonia 

pada anak. 

d. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada pasien bronkopneumonia pada 

anak. 

e. Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyaaan pasien 

bronkopneumonia pada anak. 

C.  Metode dan TekniknPenulisan 

1. Metodenpenulisan 

Metode penulisan karya tulis ilmiah adalah deskripsi, berbentuk studi kasus 

yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam proses keperawatan dengan pasien dengan 

gastroenteritis. Metode ini digunakan melalui pendekatan proses 

keperawatan dengan langkah pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

pelaksanaanndan evaluasi. 

2. Teknik dalamnpengumpulan data 

a. Wawancara 

Wawancaranmerupakan suatu metode dokumentasi yang di rencanakan 

dan meliputi tanya jawab kepada klien atau keluarga (Nursalam, 2013). 

Penulis akan  melakukan wawancara kepada  pasien atau keluarga pasien 

data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap pasien 

atau keluarga dan bertanya pada petugas kesehatan. 
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b. Observasin 

Pengumpulanndata pasien melalui observasi dilakukan dengan cara 

pengamatan atau mamauntau secara langsung kondisi pasien. 

c. Pemeriksaan fisikn 

Pemeriksaannfisik dilakukan secara head toe-toe dalam pengkajian 

keperawatan di gunakan untuk memperoleh data objektif dari pasien 

yang mencakup inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi (Nursalam 

2013). 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik head toe-toe untuk mendapatkan 

dan mengenai masalah kesehatan klien lebih berfokus pada sistem 

pernafasan. 

d. Studindokumentasi 

Pengumpulanndata dengan cara mempelajari data-data pada kasus pasien 

dengan catatan yang berhubungan dengan klien serta mendapatkan 

informasi tentang keadaan pasien dari catatan rekam medik pasien 

dirumah sakit. 

e. Studi kepustakaann 

Data yang di peroleh dari literatur yang menunjang terhadap kasus dan 

data-data yang sudah diperolehndari hasil wawanacara, observasi, dan 

studi dokumentasi. 
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3. Sumberndan data dan jenis data 

a. Sumber data 

1) Sumber data primer adalah data-data yang di peroleh dari pasien yang 

dapat memberikanninformasi yang lengkap tentang masalah kesehatan 

yang dihadapi. 

2) Sumber data sekunder adalah data-data yang di kumpulkan dari orang 

terdekat seperti,nkeluarga, orangtua, saudara, atau pihak lain yang 

mengerti dan dekat dengan pasien. 

b. Jenis datan 

1) Data subjektif adalah data yang di dapat dari klien sebagai suatu 

pendapat situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak dapat di 

temukannoleh perawat secara independen tetapi melalui interaksi dan 

komunikasi. 

2) Data objektifn 

Data  yang di dapat di observasi dan di ukur, dapat diperoleh dengan 

menggunakan panca indra (penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba)nselama pemeriksaan fisik. 

D. Sistematika Penulisann 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulis, yang 

meliputi tujuan umumndan tujuan khusus, metode penulisan dan sistematika 

penulisan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKAn 

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar penyakit yang meliputi pengertian 

gastroenteritis,nklarifikasi,netiologi,npatofisiologi,nmanifestasinklinis, 

manajemen medik, pemeriksaan penunjang dan konsep dasar asuhan 

keperawatan meliputi: pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASANn 

Bab ini menjelaskann proses asuhan keperawatan yaitu meliputi pengkajian 

keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi 

keperawatan, evaluasi keperawatan, dan sedangkan pembahasan membahas 

tentang perbedaan dan kesemaan antara teori dan kenyataan di ruangan 

keperawatan yang di bahas secara sistematis. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASIn 

Bab ini membahas  

tentang kesimpulan yang mengacu pada tujuan dan saran yang menekankan 

pada asuhan yang sifatnya lebih operasional dari karya tulis ilmiah. 

 


