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BAB 1 BAB I 

BAB 2 PENDAHULUAN 

 

2.1 1.1 Latar Belakang 

Tuberculosis paru yaitu terjadinya penumpukan atau akumulasi 

secret pada saluran pernafasan bagian atas. Hal ini terjadi karena bakteri 

merusak daerah parenkim paru menyebabkan terjadinya reaksi imflamasi 

yaitu produksi secret yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan 

pernafasan karena obstruksi jalan nafas sehingga timbulah masalah 

ketidakefektipan bersihan jalan nafas. (Widodo 2020). Tuberkulosis (TBC) 

yaitu penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh mycobacterium 

tuberculosis. (Sitorus, Lubis, and Kristiani 2018) 

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan 

mycrobacterium tuberculosis yang menyerang paru - paru melalui saluran 

sistem pernafasan, saluran pencermaan, dan luka terbuka pada kulit, 

selanjutnya dapat terjadi peradangan (inflamasi) di alveoli yang nantinya 

akan menimbulkan penumpukan secret atau sputum yang berlebih dan 

menimbulkan masalah ketidakefektipan bersihan jalan nafas. (Widodo 

2020) 

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh  

mycrobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru melalui saluran 

pernafasan, saluran pencermaan, dan luka terbuka pada kulit, selanjutnya 

dapat terjadi peradangan (inflamasi) di alveoli yang nantinya akan 

menimbulkan penumpukan sputum yang berlebih dan menimbulkan 

masalah ketidakefektipan bersihan jalan nafas. 

Menurut World Health Organitazion (WHO), 2017. Melaporkan 

tuberculosis menyebabkan 1,3 juta kematian. Lima negara dengan insiden 

kasus tertinggi yaitu India, China, Indonesia, Philipina, dan Pakistan. 

Indonesia menjadi negara ketiga penyumbang kasus tuberculosis setelah 

India dan China. WHO memperkirakan bakteri ini memenuh sekitar 2 juta 
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orang setiap tahunnya (World Health Organization,2018), (Tika and Widya 

2019) 

Menurut data dari riskesdas pada tahun 2018, yang menderita 

penyakit tuberculosis di Indonesia yaitu mencapai 1.017.290 jiwa, dan data 

di provinsi jawa barat menurut data riskesdas yaitu menacapai 186.809 jiwa, 

dan menurut riwayat diagnosis dokter karakteristik kelompok umur yang 

paling banyak yaitu 5 – 14 tahun dengan jumlah 182.338, dan yang paling 

banyak menderita tuberculosis yaitu laki – laki dengan jumlah 510.714 jiwa. 

Dari tingkat pendidikan yaitu tamatan SD/MI mencapai 215.967 dan yang 

kedua yaitu tamatan SLTA/MA mancapai 210.746 dan yang ketiga yaitu 

tidak tamat SD/MI sebanyak 181.429. Menurut karakteristik pekerjaan yaitu 

yang paling tinggi yang tidak bekerja sebanyak 233.629 jiwa dan yang 

kedua yaitu petani/buruh tani sebanyak 133.261 dan yang ketiga yaitu 

sekolah atau pelajar sebanyak 126.626 jiwa. Dari karakteristik tempat 

tinggal yang paling banyak mendirtita penyakit tuberculosis yaitu di 

perkotaan yaitu mancapai 556.419 jiwa dan dipedasaan yaitu mancapai 

460.871 jiwa. (Kemenkes 2018). 

Dari rekapitulasi 10 besar penyakit klinik dalam di RSUD kelas B 

di kabupaten Cianjur, 2016. Penyakit tuberkulosis berada di urutan ke tujuh, 

dengan jumlah total 2.576 jiwa, sekitar 6,21%. (Ir. H. Asep Arifin Mansur 

2017). 

Penyakit tuberkulosis paru ini akan semakin parah dan 

menimbulkan komplikasi apabila tidak dilakukan penanganan dengan 

benar. Komplikasi tuberculosis dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

komplikasi dini dan komplikasi lanjut. Gangguan yang termasuk dalam 

komplikasi dini diantaranya adalah: pleurutis, efusi pleura, empiema, 

laringitis, usus, poncet’s arthropathy. Sedangkan Gangguan yang termasuk 

dalam komplikasi lanjut diantaranya yaitu: obstruksi jalan napas hingga 

sindrom gagal napas dewasa (ARDS), Sindrom Obstruksi Pasca 

Tuberkulosis, kerusakan parenkim yang sudah berat, fibrosis paru, kor 

pulmonal, amiloidosis, karsinoma pada paru, dan komplikasi paling pada 
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beberapa organ akibat TBC milier. Komplikasi penderita yang termasuk 

stadium lanjut adalah hemoptisis berat atau perdarahan dari saluran napas 

bagian bawah. Dikatakan stadium lanjut karena dapat berakibat kematian 

yang disebabkan oleh adanya syok, kolaps spontan akibat kerusakan 

jaringan paru, serta penyebaran infeksi ke organ tubuh lain seperti otak, 

tulang, persendian, ginjal, dan lain sebagainya  

Salah satu intervensi keperawatan yang bisa diterapkan untuk 

membersihkan secret atau sputum pada system pernapas yaitu fisioterapi 

dada dan batuk efektif. Batuk efektif yaitu suatu metode batuk dengan benar, 

dimana klien menghemat energy sehingga tidak mudah lelah dan dapat 

mengeluarkan dahak secara maksimal. Menurut  , batuk efektif merupakan 

upaya untuk mengeluarkan dahak agar paru-paru tetap bersih. Cara 

melakukan batuk efektif adalah yang pertama yaitu menganjurkan pasien 

untuk minum hangat, kemudian tarik nafas dalam (lakukan sebanyak 3 kali) 

setelah tarik nafas yang ketiga, menganjurkan pasien untuk batuk yang kuat. 

Setelah dilakukan batuk efektif dahak bisa keluar meskipun sedikit(Widodo 

2020) 

Selanjutnya selain batuk efektif dapat dilakukan terapi 

nonfarmakologi yaitu dengan cara melakukan fisioterapi dada. Fisioterapi 

dada yaitu suatu tindakan untuk membersihkan jalan nafas dan spuntum, 

mencegah akumulasi spuntum, dan memperbaiki sistem saluran pernafasan. 

(Widodo 2020) 

(Tahir, Sry Ayu Imalia, and Muhsinah 2019). Dengan judul 

“Fisioterapi Dada Dan Batuk Efektif Sebagai Penatalaksanaan Sebagai 

Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Pasien TB Paru Di RSUD Kota 

Kendari.” penelitian ini dilakukan pada bulan maret sampai bulan april 2019 

dengan hasil fisioterapi dada dan batuk efektif dapat digunakan sebagai 

penatalaksanaan ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada pasien TB paru 

dengan kriteria hasil kepatenan jalan napas yang ditandai dengan frekuensi 

napas normal, irama napas teratur, tidak ada suara napas tambahan, pasien 

mampu mengeluarkan sputum.  
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Sepaham dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sitorus, Lubis, and 

Kristiani 2018). Dengan judul “Penerapan Batuk Efektif Dan Fisioterapi 

Dada Pada Pasien TB Paru Yang Mengalami Ketidakefektifan Bersihan 

Jalan Nafas.” Ada dua responden di RS Koja Dengan hasil menunjukkan 

adanya peningkatan pengeluaran secret atau sputum pada klien dengan TB 

paru yang mendapat terapi batuk efektif dan fisioterapi dada, sehingga klien 

mampu mempertahankan jalan nafas yang efektif.  

Sejalan dengan penelitian oleh (Widodo 2020). Dengan judul 

“Literarur Review: Penerapan Batuk Efektif Dan Fisioterapi Dada Untuk 

Mengatasi Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Klien Yang 

Mengakami Tuberculosis (TBC)” didapatkan hasil terbukti bahwa batuk 

efektif dan fisioterapi dada dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi 

ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang dialami oleh klien tuberculosisis.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

”Aplikasi Fisioterapi Dada Dan Batuk Efektif Pada TN. R Terhadap 

Ketidakefektipan Bersihan Jalan Napas Pada Penyakit Tuberkulosis di 

wilayah kerja puskesmas ciranjang.” 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan proposal karya tulis ilmiyah ini adalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari implementasi keperawatan ini adalah untuk 

mengaplikasikan Fisioterapi dada dan batuk efektif terhadap 

ketidakefektipan bersihan jalan nafas pada penderita 

Tuberkulosis. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian keperawatan pada Tn. R 

dengan penyakit Tuberkulosis. 

b. Mampu menetapkan diagnosis keperawatan pada Tn. R 

dengan penyakit Tuberkulosis. 
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c. Mampu menyusun perencanaan keperawatan keperawatan 

pada Tn. R dengan penyakit Tuberkulosis. 

d. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan keperawatan 

pada Tn. R dengan penyakit Tuberkulosis. 

e. Mampu melakukan evaluasi keperawatan keperawatan pada 

Tn. R dengan penyakit Tuberkulosis. 

f. Melakukan pembahasan aplikasi tindakan penerapan 

Fisioterapi dada dan batuk efektif terhadap ketidakefektipan 

bersihan jalan nafas pada Tn. R dengan Tuberkulosis. 

 

1.3 Pengumpulan Data 

Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1.3.1 Observasi Pengamatan 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemeriksaan fisik 

dengan pendekatan IPPA: Insfeksi, Palpasi, Perkusi, Auskultasi 

pada sistem tubuh klien. Peneliti juga menggunakan metode 

pengumpulan data observasi yang meninjau langsung keadaan 

responden. Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui kondisi, tempat 

tinggal, status kesehatan dan keadaan psikologis responden. 

1.3.2 Wawancara  

Dalam metode ini peneliti melakukan anamnesis dengan 

fokus pertanyaan: pengkajian identitas pasien, keluhan utama, 

riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat 

kesehatan keluarga, serta pola aktivitas sehari-hari dan lain-lain. 

1.3.3 Studi Pustaka 

Penulis memperoleh sumber-sumber kepustakaan melalui 

jurnal, buku, internet, yang memiliki hubungan dengan konsep dan 

teori yang terkait dengan aplikasi Fisioterapi dada dan batuk efektif. 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

terhadap masyarakat tentang fisioterapi dada dan batuk efektiv 

dalam mengeluarkan sputum atau secret pada penderita tuberculosis 

dan diharapkan masyarakat secara umum juga menerapkan aplikasi 

fisioterapi dada dan batuk efektiv untuk mengeluarkan sputum atau 

secret pada penderita tuberculosis agar tidak hanya menggunakan 

obat-obatan saja. 

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman nyata penerapan metodologi penelitian 

dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang manfaat 

fisioterapi dada dan batuk efektiv terhadap pengeluaran sputum atau 

secret pada penderita tuberculosis. 

1.4.3 Manfaat Bagi Rumah Sakit 

Aplikasi fisioterapi dada dan batuk efektif ini diharapkan 

dapat menjadi tambahan terapi non farmakologi atau pengobatan 

pada penderita tuberculosis di rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 


