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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Menurut kowalak (2011) bronkhitis terjadi karena respiratory syncytial virus 

(RSV),virus influenza, virus para influenza, asap rokok, polusi udara yang 

terhirup selama inkubasi virus kurang lebih 5 sampai 8 hari. Unsur-unsur iritan 

ini menimbulkan inflamasi pada percabangan trakeobronkial,yang menyebabkan 

peningkatan produksi secret dan penyempitan atau penyumbatan jalan napas. 

Seiring berlanjutnya proses inflamasi perubahan pada sel-sel yang membentuk 

dinding traktus respiratorius akan mengakibatkan resistensi jalan napas yang 

kecil dan ketidakseimbangan ventilasi-perfusi yang berat sehingga menimbulkan 

penurunan oksigenasi daerah arteri. Efek tambahan lainnya meliputi inflamasi 

yang menyebar luas, penyempitan jalan napas dan penumpukan mucus di dalam 

jalan napas. Dinding bronkus mengalami inflamasi dan penebalan akibat edema 

serta penumpukan sel-sel inflamasi. Selanjutnya efek bronkospasme otot polos 

akan mempersempit lumen bronkus. Pada awalnya hanya bronkus besar yang 

terlibat inflamasi ini,tetapi kemudian semua saluran napas turut terkena. Jalan 

napas menjadi tersumbat dan terjadi penutupan,khususnya pada saat ekspirasi. 

Dengan demikian,udara napas akan terperangkap di bagian distal paru. Pada 

keadaan ini akan terjadi hipoventilasi yang menyebabkan ketidakcocokan dan 

akibatnya timpul hipoksemia. Hipoksemia dan hiperkapnia terjadi sekunder 

karena hipoventilasi. Resistensi vaskuler paru meningkat ketika vasokonstriksi 

yang terjadi karena inflamasi dan konpensasi pada daerah-daerah yang 

mengalami hipoventilasi membuat arteri pulmonalis menyempit. Inflamasi 

alveolus menyebabkan sesak napas (kowalak, 2011). 
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Menurut WHO Bronkhitis Akut merupakan Penyakit Infeksi pada saluran 

Pernafasan yang setiap Tahun Angkanya bertambah di Amerika Serikat 

berdasarkan Insiden Bronkhitis Akut berkisar antara 4.6 per 100, di Amerika 

sendiri Bronkhitis adalah Penyakit yang paling sering terjadi yang menduduki 

Penyakit ke sembilan yang paling Umum di derita diantara Pasien Rawat Jalan 

sekitar 4.60% atau 12.5 juta orang (Firdaus, 2016). Angka kejadian Bronkhitis di 

Indonesia sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun, bronkhitis 

merupakan salah satu bagian dari Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) yang 

terdiri dari Bronkhitis Kronik dan Emfisema atau gabungan dari keduanya 

(PPDI, 2013). Menurut Hasil Riset Keperawatan Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

Tahun 2017 Prevelasi Bronkhitis di Indonesia dari 10 penyakit terbanyak pada 

Rawat jalan, Penyakit Saluran Pernafasan menempati urutan pertama pada Tahun 

2007, menjadi kedua pada Tahun 2015 dan menjadi pertama pada Tahun 2016. 

Berdasarkan hasil survey kesehatan nasional Tahun 2008 diketahui bahwa 

Infeksi Pernafasan (Bronkhitis & Pneumonia) menjadi Kematian Tertinggi 

(22,8%) dan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan bawah merupakan salah satu 

Infeksi yang Penyebab Kematian (Kemenkes RI, 2017). Adapun Kasus 

Bronkhitis yang ditemukan di Kota Sukabumi yang telah menduduki peringkat 

ke Seratus Tiga Puluh Delapan dengan jumlah kasus sebanyak 2905 jiwa 

mengalami Bronkhitis kronis. Hal ini besar untuk menjadi perhatian besar untuk 

mencegah terjadinya kembali Penyakit Bronkhitis dan rutin untuk menganjurkan 

Rawat jalan. (Dinkes Kota Sukabumi, 2018). Berdasarkan hasil pendataan di 

Puskesmas Cisolok Kabupaten Sukabumi dengan Tipe C didapatkan data dari 10 

besar Penyakit Pasien di Puskesmas Cisolok Periode Tahun 2020 sampai dengan 

Bulan Januari 2021 yaitu berjumlah 99 Orang atau sekitar 18,26 dan menempati 

Peringkat ke 3 dari 10 Penyakit Terbesar di Puskesmas Cisolok.   

Penyebab Penyakit Bronkitis sering di sebabkan oleh Virus seperti 

Rhinovirus,Respiratory Syncitial Virus (RSV), Virus Influenza, Virus Para 

Influenza, dan Coxsackie Virus. Bronkhtis dapat juga disebabkan oleh parasit 
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seperti askariasis dan jamur. Selain Penyakit Infeksi, Bronkhitis dapat pula 

disebabkan oleh Penyebab Non Infeksi seperti bahan Fisik atau Kimia serta 

Faktor Risiko lainnya yang mempermudah Seseorang menderita Bronkhitis 

misalnya Perubahan Cuaca, Alergi, Polusi Udara dan Infeksi Saluran Nafas atas 

Kronik (Selviana, 2015).  Pada Penderita Bronkhitis akan muncul Gejala yang 

khas berupa Batuk Kuat berturut-turut dalam satu Ekspirasi yang diikuti dengan 

usaha keras dan mendadak untuk Inspirasi. Batuk yang terjadi biasanya 

menghasilkan Sekret yang Kental dan Lengket, sehingga Penderita Mukosa 

secara Fisik, Kimiawi maupun karena Infeksi hal ini menyebakan proses 

pembersihan tidak berjalan secara Adekuat, sehingga Mukus banyak tertimbun. 

Ketika Seseorang mengalami suatu ancaman yang nyata atau Potensial pada 

status Pernafasan sehubungan dengan ketidakmampuan untuk Batuk secara 

Efektif maka dikatakan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif(Susilo,2015).Dalam 

hal ini Perawat sebagai pelaksana Pendidik Pengelola dan Peneliti sangat 

diharapkan untuk dapat memberikan Asuhan Keperawatan yang Komprehensif 

dan Aspek Bio, Psiko, Sosio, dan Spiritual. Untuk meningkatkan derajat 

Kesehatan upaya yang penting dengan penyembuhan dengan perawatan yang 

tepat merupakan tindakan utama dalam menghadapi Penyakit Bronkhitis kronis 

untuk mencegah komplikasi yang lebih fatal dan diharapkan pasien segera 

sembuh kembali. Intervensi yang Pertama adalah Bersihan Jalan Napas agar 

Pasien tidak Sulit Bernafas, selain itu juga Perawat dituntut untuk dapat 

memberikan Pendidikan Kesehatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

Pasien, sehinggan Perawatan dapat diberikan secara optimal untuk terjadinya 

Serangan ulang. 

Berdasarkan Data dan Permasalahan diatas sehingga Peneliti tertarik untuk 

melakukan Studi Kasus “Penerapan Batuk Efektif Dan Etika Batuk Pada Kasus 

Bronkhitis Dengan Gangguan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas di 

Kp.Cikondang”. 
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1.2 TUJUAN KARYA TULIS ILMIAH 

1.2.1 Tujuan Umum  

 Tujuan dari Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk Penerapan 

Batuk Efektif Dan Etika Batuk Pada Kasus Bronkhitis Dengan Gangguan 

Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas di Kp.Cikondang. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan Karya tulis ilmiah ini,yaitu :  

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien dengan 

Penerapan Batuk Efektif dan Etika Batuk pada kasus Bronchitis 

dengan Gangguan Ketidakefektifan Bersihan jalan nafas di 

Kp.Cikondang Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada Klien dengan 

Penerapan Batuk Efektif dan Etika Batuk pada kasus Bronchitis 

dengan Gangguan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas di 

Kp.Cikondang Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi 

c. Mampu mendeskripsikan perencanaan asuhan keperawatan pada klien 

dengan penerapan Batuk Efektif dan Etika Batuk pada kasus 

Bronchitis dengan gangguan ketidakefektifan bersihan jalan nafas di 

Kp.Cikondang Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.  

d. Mampu mendeskripsikan implementasi keperawatan pada klien 

dengan penerapan Batuk Efektif dan Etika Batuk pada kasus 

Bronchitis dengan gangguan ketidakefektifan bersihan jalan nafas di 

Kp. Cikondang Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.  

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi hasil implementasi keperawatan 

pada klien penerapan Batuk Efektif dan Etika Batuk pada kasus 

Bronchitis dengan gangguan ketidakefektifan bersihan jalan nafas di 

Kp. Cikondang Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.  



 

 
 

5 

f. Mampu mendeskripsikan dokumentasi asuhan keperawatan pada klien 

dengan penerapan Batuk Efektif dan Etika Batuk pada kasus 

Bronchitis dengan Gangguan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas 

tidak Efektif di Kp. Cikondang Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi 

g. Mampu mendeskripsikan kesenjangan antara Teori dan Aplikasi yang 

ada di lapangan pada Penyakit Bronchitis. 

 

1.3 PENGUMPULAN DATA 

1.3.1 Wawancara 

Wawancara yang dimaksud yaitu dengan tanya jawa pada klien dan 

keluarga untuk pengumpulan data.  

1.3.2 Observasi 

Penulis mengobservasi secara langsung pada klien dengan melakukan 

tindakan asuhan keperawatan kepada pasien dengan penyakit bronchitis.  

1.3.3 Studi Dokumentasi 

Penulis melakukan studi dokumentasi untuk memvalidasi data yang di 

proleh dari klien.  

1.3.4 Studi Kepustakaan 

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan 

Beragai macam jenis buku dan jurnal serta makalah dengan beragai 

referensi yang berhuungan dengan kasus yang di angkat yaitu tentang 

Penyakit Bronchitis.  

1.3.5 Pengaplikasian Batuk Efektif Dan Etika Batuk  

Penulis akan mengimplementasikan Batuk efektif dan etika batuk 

terhadap klien dengan Bronkhitis terhadap gangguan ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas dengan tujuan untuk membebaskan jalan nafas dari 

akumulasi secret sehingga sesak nafas bisa berkurang. Dilakukan 1x sehari 

selama 7 hari 
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1.4 MANFAAT KARYA TULIS ILMIAH 

1.4.1 Bagi Perawat 

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi asuhan keperawatan pada 

Klien dengan kasus Bronchitis dengan Masalah Keperawatan 

Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas.  

1.4.2 Bagi Penulis Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi informasi awal untuk karya tulis ilmiah 

tentang asuhan keperawatan pada klien Bronchitis.  

1.4.3 Bagi Keluarga Dan Klien 

Diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan informasi tentang cara 

mencegah bronkhitis dan memanfaatkan pelayanan kesehatan di sekitar  

dengan baik.
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