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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Visi Indonesia sehat 2025 adalah perilaku masyarakat yang bersifat  proaktif 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, 

melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya, sadar hukum, 

serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk 

menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community) (Depkes RI, 2009). 

Penyelenggaraan masyarakat sehat dan aman yang menunjang hidup manusia 

diantaranya dengan memiliki sistem pernapasan yang sehat. 

Sistem pernafasan adalah proses masuknya oksigen kedalam tubuh. Sistem ini 

sangat penting karena tanpa oksigen yang masuk kebagian tubuh manusia dari proses 

yang dihasilkan pada sistem pernafasan, maka aktivitas dalam tubuh makhluk hidup 

tidak dapat berlangsung. Sistem pernafasan merupakan sistem utama sehingga apabila 

sistem ini tidak berfungsi, sistem yang lain juga tidak akan berfungsi. Untuk 

menghasilkan sistem pernafasan manusia yang sempurna, diperlukan organ-organ 

penunjang yang dikenal dengan alat-alat pada manusia. (Suryono, 2010). 

Alat-alat pernafasan ini juga harus dalam kondisi baik. Meskipun, pada 

perjalanannya alat-alat penunjang sistem pernafasan manusia ini kadang mengalami 

malfungsi, baik karena faktor ketidak sengajaan atau faktor yang kita tahu dapat 
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membahayakan fungsi alat-alat pernafasan tetapi tetap dilakukan, misalnyaa 

merokok. Penyebab rusaknya sistem pernafasan pada manusia, pada intinya adalah 

rusaknya alat-alat pernafasan yang mengganggu proses berjalannya sistem 

pernafasan secara keseluruhan (Suryono, 2010). Kesadaran kesehatan/keperawatan, 

termasuk salah satu penyakit pernafasan yang mengancam kesehatan masyarakat 

adalah Tuberkulosis paru. 

Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular dan merupakan salah satu 

masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam tenaga 

kesehatan. Menurut Win de jong et al. (2005) yang dikutip oleh Nuratif (2015) 

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis dengan gejala bervariasi. 
Bakteri

 ini merupakan bakteri basil yang sangat 

kuta sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih sering 

menyerang organ paru-paru dibandingkan bagian lain tubuh manusia. Tempat masuk 

kuman ini adalah melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan luka terbuka 

pada kulit. Ada dua macam Mycobacterium tuberculosis yaitu tipe human dan tipe 

bovin. Basil tipe bovin berada dalam susu sapi yang menderita mastitis tuberkulosis 

usus. Basil tipe human bisa berada di bercak ludah (droplet) di udara yang berasal 

dari penderita tuberkulosis paru terbuka dan orang yang rentan terinfeksi 

tuberkulosis paru ini bila menghirup bercak tersebut. Perjalanan tuberkulosis paru 

setelah terinfeksi melalui udara. Menurut Win de jong et al. (2005) yang dikutip oleh 

Nuratif (2015). 
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        Terjadinya resistensi kuman Mycobacterium Tuberculosis OAT merupakan 

masalah yang ditemui pada pada pengelolaan TB. Resistensi ini merupakan keadaan 

dimana OAT tidak mampu untuk membunuh kuman Mycobacterium tuberculosis 

(Kemenkes 2013). Salah satu jenis resistensi tersebut adalah TB Multi Drug 

Resistensi atau resistensi obat ganda. Tuberculosis Multi Drug Resistant (TB MDR) 

merupakan TB yang disebabkan oleh bakteri TB yang telah resisten terhadap 2 jenis 

obat OAT (obat antituberkulosis) yaitu INH dan Rifampisin. Resistensi bakteri TB 

terhadap OAT telah muncul sejak lama. Resistensi obat pada pasien yang memiliki 

riwayat pengobatan sebelumnya adalah sebesar 4kali lipat, sedangkan pada TB MDR 

sebesar 10 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan pasien yang belum pernah 

melakukan pengobatan (Dirjen PP & PL, 2009). 

   Situasi Tuberkulosis (TB) paru didunia semakin memburuk dengan jumlah 

kasus yang terus meningkat, terutama negara-negara yang dikelompokkan dalam 22 

negara dengan masalah Tuberkulosis Paru besar (high burden countries), sehingga 

pada tahun 1993 Organisasi Kesehatan Sedunia (World Health Organization) 

Tuberkulosis paru sebagai salah satu emerging diseases yaitu penyakit yang gawat 

dan memerlukan penanganan segera. Mycobacterium tuberculosis sebagai penyebab 

tuberkulosis paru telah menginfeksi sepertiga penduduk dunia. Di dunia diperkirakan 

setiap tahun ada 429.730 kasus paru sekitar per 100.000 penduduk. Indonesia berada 

pada ranking ke 5 negara dengan beban Tuberkulosis Paru tertinggi di dunia. 

Estimasi prevalensi Tuberkulosis Paru semua kasus adalah sebesar 60.000 (WHO, 

2010) dan estimasi insidensi berjumlah 430.000 kasus pertahun. 
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 Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jawa barat merupakan 

peringkat pertama dengan jumlah kasus penderita TB paru tertinggi. Pada tahun 2016 

terdapat 57.247 penderita tuberkulosis paru, pada tahun 2016 juga tercatat sebanyak 

417 penderita tuberkulosis meninggal dunia. Berdasarkan Riskesdas 2018 tercatat 

186.809 kasus TB paru, kasus Tuberkulosis paru yang ditemukan di Kota Sukabumi 

yang menduduki peringkat kedua dengan kasus tuberkulosis paru tertinggi di Jawa 

Barat yaitu 99,38 (Kemenkes RI, 2016). 

Adapun data dari salah satu rumah sakit swasta di Kota Sukabumi adalah RSI 

Assyifa Kota Sukabumi 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 Kota 

Sukabumi Pada periode tahun 2018 sampai Januari 2019 

No Nama Penyakit Kasus % 

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% 
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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 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam medik RSI Assyifa Sukabumi 

Kota Sukabumi ditemukan insiden penyakit Tuberkulosis Paru berjumlah (112)  jiwa 

dan merupakan peringkat pertama penyakit dari pasien yang dirawat di ruang Mina 

RSI Assyifa Kota Sukabumi. 

Tuberkulosis paru merupakan masalah kesehatan yang akan menjadi lebih 

besar jumlah penderitanya jika tidak di tanggulangi sejak dini, karena resiko 

penularan penyakit ini lebih tinggi yaitu bercak ludah (droplet) di udara yang berasal 

dari penderita. Penyakit ini dapat ditanggulangi dengan mendapatkan pengobatan 

dan pencegahan penularan. Penyakit TB paru apabila tidak ditangani dengan benar 

akan menimbulkan komplikasi dini yang membahayakan seperti pleuriti, efusi 

pleura, emfisema, laringitis, sampai menjalar ke organ lain seperti usus, tulang dan 

otak. Komplikasi lanjut seperti obstruksi jalan napas, kerusakan parenkim berat, 

amiloidosis, kanker paru dan sindrom gagal nafas dewasa. (Kementrian RI, 2014) 

Selain itu, adanya beberapa komplikasi TB paru dapat menimbulkan 

ketakutan dan kecemasan pada klien, dengan masalah yang muncul yaitu ketidak 

efektifan pola napas, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, gangguan pola 
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tidur. (NANDA, 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan peran dan fungsi perawat dalam 

melakukan asuhan keperawatan dengan benar meliputi care giver, educator, 

motivator, advocator, dan konselor yang dilakukan secara komprehensif dengan 

menggunakan pendekatan proses keperawatan, antara lain dengan memberikan 

pendidikan kesehatan untuk meningkatkan status klien, memeriksakan kondisi secara 

dini, memberikan obat anti mikroba sesuai dengan jangka waktu tertentu untuk 

mengobati penyebab dasar dan dala perawatan diri klien secara optimal, sehingga 

muncul pentingnya asuhan keperawatan dalam menanggulangi klien dengan 

gangguan tuberkulosis paru. (Hasyim dan Prasetyo, 2012). 

Melaksanakan asuhan keperawatan yang akan di tuangkan dalam bentuk karya 

tulis ilmiah dengan  judul  “Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem 

Pernapasan akibat Tuberkulosis Paru di Ruang Mina RSI Assyifa Kota Sukabumi” 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien tuberkulosis paru yang komprehensip 

meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu mendeskripsikan pengkajian keperawatan pada pasien dengan 

Tuberkulosis Paru 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada pasien dengan 

Tuberkulosis Paru 
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c. Mampu menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan Tuberkulosis 

Paru 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan klien tuberkulosis paru. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi keperawatan klien tuberkulosis paru. 

f. Mampu mendeskripsikan antara konsep dengan kenyataan klien 

tuberkulosis paru. 

C. Metode dan Teknik Penulisan 

1. Metode 

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif analitik, yaitu metode yang menggunakan dan menganalisa suatu 

kasus yang di laksanakan terhadap salah seorang klien dengan tuberkulosis 

paru yang di lakukan melalui pendekatan proses keperawatan. 

2. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebelum menyusun 

karya tulis ilmiah ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah menanyakan atau membuat tanya-jawab yang 

berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh klien, biasa juga disebut 

dengan anamnesa. Wawancara berlangsung untuk menanyakan hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi klie dan merupakan 

suatu komunikasi yang direncanakan. 
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b. Observasi 

Mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data 

tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien. Observasi dilakukan 

dengan menggunakan penglihatan dan alat indra lainnya. Melalui 

inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Tujuannya yaitu mengupulkan 

data tentang masalah yang dihadapi klien melalui kepekaan alat panca 

indra. Mengobservasi tanda dan gejala yang dialami klien dan observasi 

keberhasilan standar asuhan keperawatan yang diberikan. 

c. Pemeriksaan fisik 

Pengumpulan data dengan melakukan pemeriksaan fisik kepada 

pasien secara persistem dengan cara infeksi, palpasi, perkusi, dan 

auskultasi, untuk mendapatkan data objektif. 

d. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mencari sumber melalui buku bacaan atau 

kejelasan teori buku-buku literatur yang dapat dipercaya untuk 

mendapatkan yang berhubungan dengan masalah pasien. 

e. Sumber dan jenis data 

1) Sumber 

a) Data primer 

Klien merupakan sumber data yang utama (primer) dan 

perawat dapat menggali informasi yang sebenarnya mengenai 

kedekatan klien (Nursalam, 2013). 
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b) Data sekunder 

Orang terdekat biasanya pada klien yang mengalami gangguan 

dalam berkomunikasi ataupun kesadaran yang menurun, data dapat 

diperoleh dari orang tua, suami atau istri, anak, atau teman klien 

(Nursalam, 2013). 

2) Jenis data 

a) Data subjektif 

Data subjektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagai 

suatu pendapat terhadap suatu institusi dan kejadian. Data subjektif 

adalah informasi yang disampaikan klien kepada perawat selama 

pengkajian keperawatan (Isti, 2009) 

b) Data objektif 

Menurut Iyer, et al (1996) yang dikutip oleh Nursalam, (2013): 

Data objektif adalah data yang dapat diobservasi dan diukur. Dapat 

diperoleh menggunakan panca indera (lihat, dengar, cium, raba) 

selama pemeriksaan fisik. Misalnya frekuensi pernapasan, tekanan 

darah, adanya edema, berat badan, tingkat kesadaran. 

3) Pengolahan data 

Pengolahan data secara manual yaitu dengan melakukan studi kasus, 

mengklasifikasi, mengidentifikasi, selanj utnya disajikan secara 

tekstual. 
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D. Sistematika Penulisan 

Dalam karya tulis ilmiah ini sistematika yang digunakan oleh penulis terdiri 

dari 4 (empat) bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, tinjauan kasus, dan 

pembahasan, kesimpulan dan saran. Adapun penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menjelaskan tentang konsep 

dasar penyakit yang meliputi pengertian, anatomi fisiologi, etiologi, patofisiologi, 

manifestasi klinik, klasifikasi, pemeriksaan diagnostik, dan manajemen medik. 

Kemudian menjelaskan tentang konsep dasar asuhan keperawatan tuberkulosis paru 

yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN, memberikan gambaran  

tentang hal-hal yang terjadi di lapangan mengenai asuhan keperawatan pada klien 

dengan tuberkulosis paru yang sesungguhnya terjadi meliputi: pengkajian, diagnosis 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada bab ini juga terdapat 

pembahasan kesenjangan kasus yang dibahas dengan berbagai konsep dan teori yang 

di peroleh dari literature yang mendukung. 

BAB IV KESIMPULAN, berisikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah 

ditulis sesuai dengan tujuan penyusunan pada karya tulis ilmiah lain, dan selanjutnya 

rekomendasi kepada pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan masukan untuk 

meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.  
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