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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penyakit merupakan kondisi yang tidak normal secara negatif 

mempengaruhi fungsi tubuh makhluk hidup dengan menunjukan tanda dan 

gejala klinis tertentu. Pada manusia, penyakit sering digunakan untuk 

merujuk pada kondisi yang menyebabkan rasa nyeri, kesakitan bahkan 

kematian. Secara luas istilah penyakit mengacu pada segala kondisi yang 

dapat mengganggu fungsi tubuh. Penyakit diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu penyakit degeneratif (penyakit tidak menular) dan penyakit infeksi 

(penyakit menular) (Darmawan, 2016). 

Penyakit infeksi merupakan penyakit menular yang disebabkan 

masuknya mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur ke dalam tubuh, 

penyakit menular timbul akibat dari beroperasinya berbagai faktor yang 

berkaitan dengan terjadinya penyakit yaitu usia dan lingkungan (Irwan, 

2017).  

Usia merupakan salah satu faktor dari berbagai penyakit karena usia 

dan penyakit saling berhubungan, sehingga semakin bertambah usia 

seseorang akan beresiko menderita berbagai penyakit. Penuaan dikaitkan 

dengan sejumlah besar perubahan fungsi imunitas tubuh, hal itu berarti 

kelompok dewasa dan lansia beresiko tinggi terserang penyakit. Menurut 

penelitian Puspa Sari dkk faktor usia, jenis kelamin, dan lama menderita 
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tidak dapat diubah, dan usia yang lebih ≥45 tahun sangat beresiko 

mengalami komplikasi penyakit seperti pneumonia dan diabetes melitus. 

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit komorbid yang dapat 

mempengaruhi pneumonia. Pada penelitian di salah satu Rumah Sakit di 

Jakarta terdapat 19,5 % penderita diabetes yang mendapatkan diagnosis 

pneumonia (Sari et al., 2017). 

Menurut data WHO tahun 2018 pneumonia menghasilkan sekitar 

450 juta kasus setiap tahun yang menyerang balita, dewasa, lansia. Menurut 

Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) tahun 2018 di Asia Tenggara, 

Indonesia merupakan peringkat kedua yang memiliki kasus pneumonia 

dengan prevalensi 3,8 persen. Dari hasil data riset kesehatan dasar tahun 

2018, penderita pneumonia di Indonesia terbanyak adalah Provinsi Bengkulu 

dengan presentase 3,4% (Kementrian Kesehatan, 2018). Berdasarkan data 

dinas kesehatan Jawa Barat pada tahun 2018 Provinsi jawa barat mencapai 

186,809 kasus. Dan data yang di dapatkan dari RSUD R Syamsudin SH 

Kota Sukabumi tahun 2018 penyakit pneumonia yaitu 29,9%. 

Pneumonia adalah radang parenkim paru yang disebabkan oleh 

berbagai mikroorganisme termasuk bakteri, jamur, dan virus. Klien yang  

beresiko terkena pneumonia jika memiliki kelainan mendasar yang kronis, 

penyakit akut yang parah sistem kekebalan tubuh yang tertekan karena 

penyakit atau obat-obatan dan faktor lain yang mengganggu mekanisme 

perlindungan paru-paru normal (Puspasari, 2019). Pada masa kini sering 

terjadi pneumonia pada dewasa atau lansia biasanya disebabkan karena 
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kekebalan tubuh yang menurun dan riwayat penyakit kronis. Tanda dan 

gejala yang biasanya muncul pada pasien dengan pneumonia yaitu dyspnea 

atau sesak nafas yang disertai batuk, mengalami rasa lemas (Padila, 2018). 

Menyikapi tingginya resiko penularan dan kematian yang 

disebabkan oleh penyakit ini perawat harus dapat berperan dalam 

penanganan pasien dengan pneumonia. Menurut Hidayat (2012) peran 

perawat meliputi care giver, educator, motivator, advocator dan konselor 

yang dilakukan secara komprehensif dalam meningkatkan status klien. Pada 

pasien pneumonia ditujukan untuk mengurangi keluhan utama klien yaitu 

sesak nafas dengan respirasi ≥22 dan batuk seperti tindakan latih relaksasi 

napas dalam, latih batuk efektif dan kolaborasi dengan dokter dalam 

pemberian terapi. Selain itu, perawat juga dapat menetapkan intervensi lain 

apabila klien dengan pneumonia memiliki penyakit penyerta seperti DM 

dan  intervensi yang akan lakukan yaitu pendidikan kesehatan sekilas 

mengenai penyakit penyerta yang diderita klien. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengangkat kasus pneumonia dengan judul “Asuhan Keperawatan pada 

Ny. E Dengan Pneumonia Di Ruang H.M Muraz RSUD R Syamsudin SH 

Kota Sukabumi”. 
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B. Tujuan   

1. Umum 

Penulis mampu mengidentifikasi dan mendapatkan pengalaman yang 

baik secara nyata dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien 

dengan pneumonia. 

2. Khusus 

a. Mampu melakukan dan menjelaskan hasil pengkajian Ny. E 

dengan pneumonia.  

b. Mampu menentukan diagnosis keperawatan sesuai dengan 

prioritas masalah keperawatan pada Ny. E dengan pneumonia.  

c. Mampu membuat rencana tindakan asuhan keperawatan sesuai 

diagnosis pada klien Ny. E dengan pneumonia. 

d. Mampu melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana asuhan 

keperawatan yang telah dilakukan pada kasus klien Ny. E dengan 

pneumonia.  

e. Mampu menjelaskan dan menyebutkan hasil evaluasi asuhan 

keperawatan pada klien Ny. E dengan pneumonia.  

f. Mampu membedakan antara konsep asuhan keperawatan dengan 

kenyataan yang ada di lapangan mengenai asuhan keperawatan 

klien dengan pneumonia.   
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C. Metode Telaahan 

1. Metode penulisan   

Dalam metode Penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian dengan 

metode pendekatan studi kasus (case study). Penulisan ini dipusatkan 

pada klien sebagai suatu kasus yang diteliti. Data dikumpulkan dari 

semua sumber yang bersangkutan dengan klien. (Nawawi, 2003: 1). 

2. Teknik Pengumpulan Data   

a. Wawancara   

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan dan menanyakan 

beberapa pertanyaan yang bersangkutan, untuk mendapatkan 

informasi data tentang klien yang berhubungan dengan keluhan 

klien agar mempermudah dalam penulisan karya ilmiah ni. 

b. Observasi   

Observasi dilakukan untuk melihat perkembangan klien dengan 

cara melihat secara langsung kepada pasien, dengan panca indera 

(sentuhan, perabaan, penciuman) dalam pemeriksaan fisik. 

c. Studi Dokumentasi   

Hasil dari dokumentasi yang didapat dengan melihat rekam 

medik dan beberapa referensi dalam pembuatan KTI.   

d. Pemeriksaan fisik   

Tujuan pemeriksaan fisik untuk mengkonfirmasi dan 

mengidentifikasi diagnosis keperawatan, sehingga dilakukannya 

pemeriksaan fisik pada klien digunakan agar bisa 
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mengkonfirmasi apa yang dikeluhkan klien dan mengidentifikasi 

penyebab masalah yang terjadi kepada klien. 

3. Sumber dan Jenis Data   

a. Sumber Data  

Data primer yaitu pasien sebagai informasi yang utama dengan 

masalah yang klien alami. 

Sumber data sekunder yaitu Keluarga klien atau perawat ruangan 

setempat sebagai data pendukung ketika klien tidak mampu 

memberikan informasi. 

b. Jenis data   

Data objektif  merupakan data klien yang dihasilkan selama 

pemeriksaan dan diukur secara langsung yang diperoleh dengan 

panca indera (lihat, raba ,cium dan dengar) penulis selama 

pemeriksaan. 

Data subjektif adalah informasi klien yang didapatkan selama 

wawancara sebagai informasi terhadap kejadian dan situasi yang 

tidak bisa ditentukan oleh perawat di lokasi. 

D. Sistematika Penulisan   

Penulisan karya tulis ilmiah terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut:   

BAB I : PENDAHULUAN   

Dalam bab ini menjelaskan pemilihan yang melatar belakangi 

masalah/kasus, tujuan umum dan tujuan khusus dilakukannya penulisan 
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karya tulis ilmiah, metode penulisan, Teknik pengumpulan data, sumber 

jenis data dan sistematika penulisan yang digunakan   

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA   

Dalam bab ini berisi konsep dasar penyakit yaitu pertama definisi, etiologi, 

faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, pemeriksaan 

diagnosis, penatalaksanaan medis, dan konsep asuhan keperawatan yaitu 

pengkajian, diagnosis keperawatan, rencana asuhan keperawatan, 

implementasi dan evaluasi. 

BAB III : TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN   

Pada Bab III menjelaskan tentang pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

klien Ny. E dengan pneumonia serta pembahasan kasus pelaksanaan selama 

di rumah sakit. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI   

Pada BAB IV berisi Kesimpulan seluruh asuhan keperawatan dan saran ke 

semua pihak untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang lebih 

operasional. 

 


