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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

          Penyakit tuberculosis (TB) Paru merupakan penyakit yang mudah menular 

dimana dalam tahun-tahun terakhir di perlihatkan peningkatan dalam jumlah kasus 

baru maupun jumlah kemtiannya. Berdasarkan data World Hearlt Organization 

(WHO) pada tahun 2013 terdapat 9 juta penduduk dunia telah terinfeksi kuman 

TB. Pada tahun 2014 terdapat 9,6 juta penduduk dunia terinfeksi kuman TB. Di 

tahun tersebut, jumlah kasus TB paru terbanyak berada wilayah afrika (37%), dan 

wilayah medeterania timur (17%) (WHO, 2015). 

          Berdasarkan laporan dari survei prevalen nasional 2009, tingkat prevalensi 

Tuberculosis adalah 244 per 100.000 penduduk (Kemenkes RI 2011 b:3). 

Indonesia juga, Tuberculosis merupakan masalah utama kesehatan masyarakat 

dengan jumlah menempati urutan ke tiga terbanyak di dunia setelah China dan 

India, dengan jumlah sekitar 10%  dari total jumlah pasien Tuberculosis di dunia. 

Di perkirakan terdapat 539.000 kasus baru dan kematian 101.000 orang setiap 

tahunnya (Riskedas,2013) 

         Kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi Jawa Barat, dengan 

kasus baru basil tahan asam positif  hampir sebesar 40%  dari jumlah seluruh kasus 

baru di Indonesia, prevealansi TB berdasarkan diagnosis sebesar 0,4%  dari jumlah 

penduduk. Dengan kata lain rata-rata tiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 
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400 orang  yang di diagnosis kasus TB  oleh tenaga kesehatan. Penyakit TB paru 

ditanyakan pada responden untuk kurun waktu < 1 tahun berdasarkan diagnosis 

yang di tegakan oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan dahak, photo thorak, 

atau keduanya (Rikesdas,2013). 

          Menurut laporan Dinas kesehatan Kabupaten Sukabumi, sebagian wilayah 

kabupaten sukabumi hingga kini masih berstatus endemik penyebaran penyakit 

Tuberculosis (TBC). Pasalnya, penyakit infeksi pada saluran pernafasan yang 

disebabkan bakteri itu itu masih belum tertangani secara optimal. Dari 47 

kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, di setiap desanya terdapat warga 

yang menderita TBC. Kecamatan dengan jumlah kasus TBC paling tinggi di 

kecamatan Pelabuhan Ratu, (Retno 2016). 

          TB Paru yang disertai dengan batuk darah masif, kedaan umum buruk, 

pneumothoraks, empiema, efusi pleura masif/bilateral, sesak nafas berat (bukan 

karena efusi pleura), dan juga trindikasi TB ekstra paru yang mengancam nyawa, 

TB paru milier, serta meningitis TB, menurut Prof. Pasiyan Rahmatullah Sp, PD, 

(2010) menyatakan bahwa pasien tersebut harus di rawat inap. 

         BLUD Sekarwangi secara administratif terletak di Kecamatan Cibadak 

Kabupaten Sukabumi. Batas lahan BLUD Sekarwangi sebelah utara berbatasan 

dengan jalan raya Cibadak Sukabumi, sebelah selatan dengan pemukiman 

penduduk, sebelah barat berbatasan dengan lapangan bola, sebelah timur 

berbatasan dengan perumahan/pemukiman penduduk. BLUD Sekarwangi berdiri 

di atas lahan seluas 5 Ha yang status kepemilikan tanah adalah milik pemerintah 
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daerah Kabupaten Sukabumi dari area 5 Ha dimanfaatkan sekitar dengan 

pembangunan gedung perawatan dan saran lainnya seluas + 19.983 m
2
, dengan 

jumlah bangunan saat ini 29 gedung serta memiliki fasilitas seperti pelayanan 

medis, medical check up, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis/sub spesialis, 

bedah, Kebidanan dan kandungan anak, penyakit dalam, saraf,  jantung, bedah 

tulang, pelaynan penunjang, laboratorium patologi klinik, X-Ray USG, ECG 

Echocardiografi, Konsutasi gizi, farmasi, fisioterapi, UGD 24 Jam, rawat inap, 

rawat jalan, kamar bedah, HCU. 

            Berdasarkan data yang di proleh dari ruang fatmawati BLUD Sekarwangi 

Kabupaten Sukabumi, terdapat sepuluh besar penyakit pasien rawat inap di tahun 

dari tahun 2018 di ruang Fatmawati. TB Paru menduduki urutan pertama 

dibadandingkan penyakit dalam lainnya, seperti yang terlibat pada tabel berikut ini 

Tabel 1.1 

Distribusi sepuluh penyakit dalam yang dirawat di ruang fatmawati 

BLUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi pada priode tahun 2018 

 

NO NAMA PENYAKIT JUMLAH PENYAKIT %

1 TB Paru 451 47,23%

2 Pneumonia 193 20,21%

3 Cap 124 12,98%

4 Efusi pleura 57 5,97%

5 PPOK 45 4,71%

6 Asma 25 2,62%

7 Bronkhitis 16 1,53%

8 B20 19 1,99%

9 Pleuropneumonia 14 1,47%

10 Hemaptoe 11 1,16%

JUMLAH : 955 100%
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              Dari data di atas tampak jelas bahwa TB Paru menduduki urutan ke satu 

dengan jumlah 451 (47,23%) dari 955 kasus yang termasuk dalam 10 penyakit 

dalam teratas. Setiap tahunnya penyakit TB paru ini meningkat dibandingkan 

dengan 9 penyakit lainnya. Hal ini harus menjadi kewaspadaan bagi masyarakat 

dimana penyakit TB Paru ini sangat mudah menular pada orang lain. Faktor 

lingkungan yang buruk (tidak memenuhi standar kesehatan) dapat menyebabkan 

seseorang terjangkit TB Paru, lebih menekankan lebih pada masyarakat penyakit 

tentang TB baik cara penularan penyakit TB dan pencegahan penyakit TB karena 

penyakit ini bersifat menahun dan mudah menular pada orang lain. 

             Pengertian TB Paru menurut Price & Wilson yang di kutip dalam Amin 

dan Kusuma (2015) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan 

mycrobacterium tubeculosis. Bakeri ini menyerang paru-paru dan hampir seluruh 

organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat masuk melalui pasang saluran pernafasan 

dan saluan pencernaan tetapi paling banyak melalui inhalasi droplet yang berasal 

dari orang yang terinfeksi bakteri tersebut. 

            Dampak dari pederita TB paru lebih beresiko tehadap penularan 

dibandingkan dengan sembilan penyakit lainnya. Adapun permasalahan yang lain 

yang akan timbul diantaranya yaitu ketidakefektifan pola pernafasan, perubahan 

nutrisi, hipertermi selain itu penyakit TB dapat mengakibatkan gangguan 

psikologis seperti rasa cemas (muttaqin, 2008:94). 

           Meningkatkannya kejadian TB Paru di masyarakat sangat tinggi 

diantaranya masalah tentang resiko penularan diperlukan kerjasama yang baik 
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terutama dengan tenaga kesehatan, dalam hal ini perawat harus mampu 

memberikan penyuluhan kesehatan mengenai cara penularan penyakit TB dan 

pencegahan penyakit TB serta pengobatan yang terus menerus dan dampak apabila 

pengobatan yang terputus menyebabkan mycrobacterium tuberculosis akan 

resisten terhadap tubuh dan keefektifan pengobatan. Sehingga pengobatan harus 

diulang dari awal dengan dosis yang lebih tinggi dari dosis sebelumnya. Selain 

permasalahan di atas, faktor lingkungan yang buruk (tidak memenuhi standar 

kesehatan) dapat menyebabkan seseorang terjangkit TB paru, lebih menekankan 

kembali pada masyarakat tentang penyakit TB. Hal ini karen kuman 

mycrobacterium tuberculosis akan dapat mati dengan sinar matahari langsung 

tetapi bertahan beberapa jam ditempat yang gelap dan lembab (Muttaqin, 2008:7). 

Peran perawat pada pasien TB paru yakni melakukan tindakan keperawatan 

untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pada pasien dan membantu 

mengurangi keluhan yang dirasakan, perawat mengatur posisi duduk pasien 

dengan semi fowler agar pasien tidak merasakan sesak nafas, selain itu perawat 

melakukan nebulizer yang berguna untuk mempermudah pasien untuk 

mengeluarkan secretnya. Perawat juga mengontrol pemberian OAT pada pasien 

penderita TB paru, selain itu perawat memberikan edukasi mengenai factor 

pemicu TB paru dan menjauhi faktor resiko TB paru serta perawat memberikan 

dukungan moril dan motivasi untuk kesembuhan pasien TB paru. Pasien TB paru 

bukan hanya membutuhkan perawatan secara fisik akan tetapi juga membutuhkan 

perawatan secara psikososial karena pasin TB paru cenderung mengalami harga 
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diri rendah serta isolasi sosial yang dikarenakan TB paru dapat menginfeksi 

siapapun sehingga orang lain cenderung menjauhi atau membatasi aktivitasnya 

dengan penderita TB paru.Maka dari itu pentingnya tenaga perawat untuk 

melakukan asuhan keperawatan sebagai edukator, motivator dan fasilitator pada 

pasien dengan TB paru di ruang Fatmawati BLUD Sekarwangi 

           Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

asuhan keperawatan terhdap klien dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Tn. D 

dengan tuberculosis di ruang fatmawati BLUD Sekarwangi Kabupaten 

Sukabumi”. 

 

B. Tujuan penulisan 

Penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis mengemukakan tujuan umum dan 

tujuan khusus : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan tuberculosis paru yang 

komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spritual dengan pendekatan 

proses kepeawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan hasil pengkajian pada klien dengan tuberculosis paru di 

BLUD Sekarwangi. 
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b. Mampu merumuskan diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas masalah 

keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh 

klien dengan tuberculosis paru di BLUD Sekarwangi. 

c. Mampu menyusun rencana asuhan keperawatan pada klien dengan 

tuberculosis paru di BLUD Sekarwangi. 

d. Mampu melakukan tindakan keperawatan pada klien dengan tuberculosis 

paru di BLUD Sekarwangi 

e. Mampu membandingan antara konsep dengan kenyataan pada klien dengan 

tuberculosis paru di BLUD Sekarwangi.  

 

C. Metode Telaahan 

1. Wawancara  

Wawancara merupkan suatu metode komunikasi yang di rencanakan dan 

meliputi tanya jawab antara perawat dengan klien yang berhubungan dengan 

masalah kesehatan klien (Nursalam, 2010:35). Penulis akan mewawancarai 

klien atau keluarga klien. Data yang di peroleh melalui wawancara secara 

langsung terhadap klien atau keluarga klien.  

2. Pemeriksaan fisik  

Pemeriksan fisik (psycal examination) dalam pengkajian keperawatan 

digunakan untuk memperoleh data objektif dari klien yang mencakup inspeksi, 

palpasi, perkus dan auskultasi (nursalam 2008:39). Penulis akan melakukan 
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pemeriksaan fisik persistem untuk merupakan data mengenai masalah 

kesehatan klien. 

3. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati perilaku dan keadaan klien untuk 

memperoleh data tentang masalah kesehatan klien (nurslam 2008:39. Penilis 

akan mengamati prilaku dan keadaan klien secara langsung selama di rumah 

sakit untuk mendapatkan data mengenai masalah kesehatan klien dengan 

tuberculosis paru. 

4.  Studi Dokumentasi 

Untuk medapatkan informasi tentang kedaan klien dari catatn rekam medik 

klin di rumah sakit. 

5. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu data yang di dapat dari literatur yang menunjang 

terhadap kasus dan data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan studi dokumentasi, 

 

D. Sistematika Penulisan  

              Sistematika yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri atas empat 

Bab yaitu : pendahuluan, tinjauan teoritis, tinjauan kasus dan pembahasan, 

kesimpulan dan rekomendasi. Adapun penulisannya sebagai beikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, metode telaahan, dan sistemika 

penulisan.                                                                             

BAB II TINJAUAN TEORITIS   

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar medis yang meliputi definisi, etiologi, 

anatomi, anatomi fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan 

diagnostik, manajemen medik, dan konsep dasar keperawatan meliputi pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

BAB III TINJAUAN KASUS  

Pembahasan. Bab ini menjelaskan proses asuhan keperawatan, perencanaan 

keperawatan, implementasi kepeawatan, evaluasi keperawatan dan catatan 

perkembangan. Sedangkan pembahasan menjelaskan tentng perbedaan dan 

kesamaan antara teori dan kenyataan di ruang prawatan yang di bahas secara 

sistematis. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini meupakn penutup yang menyimpulkan hasil KTI dengan kesimpulan 

mengacu pada tujuan dan saran yang menekankan pada usulan yang sifatnya lebih 

operasional dari karya tulis ilmiah 

 


