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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberculosis adalah penyakit infeksi menular yang menyerang paru-paru 

dan organ tubuh lain yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 

tuberculosis. Selain masuk melalui inhalasi droplet, bakteri ini dapat masuk 

juga melalui saluran pencernaan dan luka terbuka pada kulit (Nurarif dan 

Kusuma, 2015). 

Tuberculosis adalah penyakit infeksi menular yang menyerang parenkim 

paru yang disebabkan oleh basil Mycobacterium Tuberculosis. Basil ini 

masuk ke dalam jaringan paru melalui airbone infection kemudian mengalami 

proses yang dikenal  focus primer dari ghon (Hod Alsagaff, 1995:73 dalam 

Saferi & Mariza, 2013) 

Berdasarkan dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tuberculosis 

paru adalah penyakit infeksi menular yang menyerang paru-paru. Penyakit 

tersebut di sebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan dapat menyerang 

siapa saja. 

Situasi tuberculosis (TB) paru didunia semakin memburuk dengan jumlah 

kasus yang terus meningkat. Secara global penyakit TB paru ini telah 
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menginfeksi sekitar 10 juta orang penduduk dunia (kisaran 9-11 juta) pada 

tahun 2017 dengan prevalensi kasus pada pria 5,8 juta, pada wanita 3,2 juta 

dan 1 juta pada anak-anak. Kasus TB paru ini terdapat disemua negara dan 

kelompok umur, tetapi secara keseluruhan 90% adalah orang dewasa (berusia 

≥ 15 tahun). 9% adalah orang yang hidup dengan HIV dan dua per tiga berada 

di delapan negara : India (27%), Cina (9%), Indonesia (8%), filipina (6%), 

Pakisan (5%), Nigeria (4%), Bangladesh (4%), dan Afrika Selatan (3%)  

(Tuberculosis Global Report, 2018). 

Sebagian besar dari jumlah kasus TB paru didunia pada tahun 2017 terjadi 

di wilayah Asia Tenggara yaitu sebanyak 44%. Beberapa negara di Asia 

Tenggara menjadi high burden countries TB paru. Diantaranya yaitu 

Indonesia 842 kasus, Filipina 581 kasus, Myanmar 191 kasus, Vietnam 124 

kasus dan Thailand 108 kasus dari jumlah per 100.000 populasi (Tuberculosis 

Global Report, 2018) 

  Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, penderita TB paru di Indonesia 

yaitu mencapai 1.017.290 jiwa dengan jumlah laki-laki lebih tinggi daripada 

perempuan. Angka prevalensi laki-laki sebanyak 510.714 kasus dan 

perempuan sebanyak 506.576 kasus. Kelompok usia yang paling banyak 

terserang TB paru yaitu usia produktif 15-54 tahun dengan prevalensi 

601.543 kasus, pada anak terdapat 273.751 kasus dan  lansia 141.996 kasus. 
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Dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Barat merupakan peringkat pertama 

dengan jumlah kasus penderita TB paru tertinggi di Indonesia. Angka 

penderita TB paru tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2018 tercatat 186.809 kasus TB Paru di Jawa Barat diikuti oleh Jawa 

Timur dengan 151.878 kasus dan Jawa Tengah dengan 132.565 kasus 

(Riskesdas, 2018). 

Adapun data Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada tahun 2018 tercatat 

1702 penderita tuberculosis paru. Kasus ini terdiri dari TB kasus BTA (+) 

berjumlah 835, TB paru klinis 793 kasus dan TB paru lainnya 73 kasus. 

Sehingga kasus TB paru ini menempati urutan 10 dari top ten penyakit 

tertinggi di Kota Sukabumi setelah penyakit Diabetes Melitus dan Faringitis. 

Begitupun dengan situasi yang ada di salah satu rumah sakit di kota 

Sukabumi yaitu RSUD R. Syamsudin, SH. Dari data terakhir di ruang Korpri 

Paru pada awal bulan Maret 2019 antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Distribusi 10 Penyakit di Ruang Rawat Inap Kropri Paru RSUD R. Syamsudin, SH  

Kota Sukabumi 

No Diagnosa Medis Jumlah Persentase (%) 

1. Tuberculosis Paru 19 kasus 33 % 

2. Pneumonia 10 kasus 17 % 

3. Efusi Pleura 7 kasus 12 % 

4. Asma 6 kasus 10 % 

5. PPOK 4 kasus 7 % 

6. Hemoptisis 4 kasus 7 % 

7. SOPT 3 kasus 5 % 

8. Pneumothorax 3 kasus 5 % 

9. ISPA 1 kasus 2 % 

10. Bronkhitis 1 kasus 2 % 

Jumlah 58 kasus 100 % 

Sumber: Rekam medis ruang Korpri Paru RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi 
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Berdasarkan data tabel diatas, kasus TB paru di ruang Korpri Paru yaitu 19 

kasus pada awal bulan Maret. Dapat disimpulkan bahwa insiden kasus TB 

paru merupakan penyakit dengan peringkat tertinggi di ruang rawat inap 

Korpri Paru RSUD R. Syamsudin,SH kota Sukaumi. 

Tuberculosis paru berisiko menambah jumlah penderita jika tidak 

ditanggulangi sejak dini dan bisa menimbulkan komplikasi. Penyakit ini 

dapat ditanggulangi dengan pengobatan dan pencegahan penularannya. 

Menurut Muttaqin (2012) komplikasi yang membahayakan diantaranya 

seperti efusi pleura, pneumothoraks, abses paru masif, laringitis sampai 

menjalar ke organ lain seperti usus, tulang dan otak. Komplikasi lanjut seperti 

obstruksi jalan nafas, kerusakan parenkim berat, amyloidosis, kanker paru dan 

sindrom gagal nafas. Menurut Wijaya & Putri (2013) seseorang yang terkena 

tuberculosis paru sampai dirawat dirumah sakit biasanya mengalami batuk 

disertai sesak dan kelemahan sampai aktivitas klien dibantu. 

Untuk mencegah komplikasi pada TB paru maka dibutuhkan peran dan 

fungsi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Menurut Hidayat 

(2012) peran perawat meliputi care giver, educator, motivator, advocator dan 

konselor yang dilakukan secara komprehensif dalam meningkatkan status 

kesehatan klien. Pendekatan proses keperawatan yang dilakukan diantaranya 

dengan memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan 

klien tentang status kesehatannya, memberikan obat anti mikroba untuk 

mengobati penyebab dasar penyakit,  memeriksa kondisi klien dan melakukan 
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perawatan diri klien secara optimal. Oleh karena itu, perawat dan asuhan 

keperawatan dalam menanggulangi klien dengan tuberculosis paru sangat 

penting. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan asuhan 

keperawatan pada klien dengan tuberculosis paru dalam Karya Tulis Ilmiah 

dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Klien Tuberculosis Paru Di 

Ruang Korpri Paru RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi”  

B. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien dengan Tuberculosis Paru secara langsung di 

ruang Korpri Paru RSUD. R. Syamsudin, SH yang komprehensif meliputi 

aspek bio-psiko-sosial spiritual melalui pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian Tuberculosis Paru  

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan Tuberculosis Paru  

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan Tuberculosis 

Paru  

d. Mampu mendeskripsikan tindakana keperawatan Tuberculosis Paru  

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada Tuberculosis Paru  

f. Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyataan 

Tuberculosis Paru. 
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C. Metode Telaah 

1. Metode deskriptif 

 Dalam penulisan karya tulis ini, metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan asuhan 

keperawatan yang dilaksanakan terhadap salah seorang klien dengan TB 

Paru di ruang Korpri Paru RSUD. R. Syamsudin, SH. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

   Menurut Deden Dermawan (2012) wawancara adalah 

tehnik pengumpulan data dengan melakukan diskusi tanya jawab 

dengan klien berkaitan dengan masalah yang dihadapinya atau 

disebut dengan anamnesa.  

b. Observasi 

   Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan 

mengamati secara langsung keadaan klien dan prilaku berhubungan 

dengan  masalah kesehatan klien (Dermawan, 2012). 

c. Studi Dokumentasi 

   Melakukan studi dokumentasi untuk memvalidasi data yang 

diperoleh dengan melihat stasus pasien. 

d. Pemeriksaan Fisik 

   Pemeriksaan fisik dilakukan oleh penulis secara 

menyeluruh terhadap klien untuk memperoleh data mengenai status 
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kesehatan klien. Tehnik yang digunakan dengan teknik inspeksi, 

palpasi, perkusi, auskultasi (Dermawan, 2012). 

e. Studi Kepustakaan 

   Mencari berbagai sumber bahan bacaan atau buku teori 

sebagai literatur yang berhubungan dengan masalah kasus 

Tuberculosis paru. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

1) Data Primer 

  Sumber data primer adalah data-data yang berasal dari 

pasien yang memberikan informasi lebih lengkap mengenai 

masalah kesehatan yang dihadapinya (Dermawan, 2012). 

2) Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari 

keluarga klien atau pihak yang dekat dengan klien (Dermawan, 

2012). 

b. Jenis Data 

1) Objektif 

Data objektif adalah data yang dapat diukur dan di 

observasi serta dapat diperoleh menggunakan panca indera saat 

pemeriksaan fisik (Dermawan, 2012) 
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2) Subjektif 

Data subjektif ialah data yang didapat sebagai suatu 

persepsi klien mengenai masalah kesehatannya (Dermawan, 

2012). 

D. Sistematika Penulisan 

Karya tulis imiah ini terdiri dari empat bab disusun secara sistematis yaitu 

pendahuluan, tinjauan pustaka, tinjauan kasus dan pembahasan, kesimpulan 

dan rekomendasi. Penulis memberikan gambaran umum mengenai isi setiap 

bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Terdiri dari uraian yang melatarbelakangi serta mendorong penulis dalam 

pengambilan kasus, tujuan penulisan yang dicapai, metode penulisan dan 

teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini memberikan gambaran permasalahan secara teoritis yang 

meliputi konsep-konsep dasar mengenai Tuberculosis paru, konsep 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan teori mengenai konsep dasar 

asuhan keperawatan. 

BAB III : Tinjauan Kasus dan Pembahasan 

Pada bab ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang terdapat di 

lapangan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan mengenai Tuberculosis 

paru meliputi: pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan 
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dan evaluasi. Pada bab ini juga terdapat pembahasan mengenai kasus yang 

dibahas dengan teoritis. 

BAB IV : Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berisikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah ditulis sesuai dengan 

tujuan penyusunan karya tulis ilmiah dan memberikan rekomendasi kepada 

pihak yang terkait seperti institusi, pelayanan kesehatan, perawat dengan 

tujuan meningkatkan proses asuhan keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


