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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Centres for Desease Control (CDC) melaporkan pada tahun 2014, dalam 

laporan District of Columbia terdapat 9.557 kasus TB Paru, meningkat 1,6% 

tahun 2015 di Dunia. Hasil riset Kementrian Kesehatan Repubik Indonesia 

2018, menyebutkan bahwa jumlah prevalensi Tuberkulosis paru klinis yang 

tersebar di seluruh indonesia yaitu 1,0%. Beberapa Provinsi yang di antaranya 

mempunyai angka Prevalensi di atas angka Nasional yaitu: Provinsi Aceh, DKI 

Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatra barat, kepulauan Riau, Nusa  

Tengara Barat, Nusa Tengara Sulawesi selatan, Sulawesi tengah dan daerah 

timur Indonesia (Riskesdas, 2018). Angka keberhasilan pengobatan semua 

kasus TB (success irate) sebesar 89% dari target 85%. Dengan success rate 

lebih dari 90% menggambarkan semakin banyak masyarakat yang menderita 

TB yang menyelesaikan pengobatan sampai tuntas (WHO, 2015). 

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 26 

kabupaten/kota. Di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat menempati urutan 

pertama dalam hal jumlah penderita tuberkulosis. Pada tahun 2012, jumlah 

kasus di Jawa Barat sebanyak 62.218 orang dan yang sembuh hanya 29.572 

orang (Wahendra Pratama, 2015) 

Menurut Dinas Kesehatan Cianjur 2019, kasus tuberkulosis di Kabupaten 

Cianjur, Jawa Barat, tahun ini menunjukan tren yang meningkat. Berdasarkan 

data Dinas Kesehatan setempat, hingga triwulan III tahun ini. Jumlah 3.633 

kasus ditetapkan. Dari 3.633 kasus tuberkulosis tahun ini, 219 orang memilih 

pengobata, 138 orang dirujuk ke fasilitas Kesehatan, 23 orang dinyatakan 

sembuh setelah pengobatan, 17 orang meninggal dan 53 orang masih dirawat.  
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Tuberkulosis paru sering menyebabkan berbagai masalah perawatan, termasuk 

kegagalan untuk membersihkan saluran pernafasan. Bersihan jalan nafas tidak 

efektif adalah ketidakmampuan untuk membersihkan sekret atau obstruksi jalan 

nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Tanda dan gejala seperti 

batuk, dahak berlebih, suara nafas mengi atau wheezing dan ronkhi (PPNI, 

2017). 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium Tuberculosis. Sebagian besar kuman TBC menyerang paru-

paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Penyakit ini menyebar 

dan menular melalui udara, ketika orang yang terinfeksi tuberkulosis paru 

batuk, bersin, berbicara atau meludah (Kemenkes RI, 2010). Tuberkulosis paru 

adalah infeksi paru yang menyerang jaringan parenkim paru yang disebabkan 

oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis berdasarkan hasil pemeriksaan dahak 

(Ismail,dkk 2011). Keadaan ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan 

oksigen pada seluruh jaringan tubuh sehingga jika dibiarkan akan 

mengakibatkan kematian (Smeltzer & Bare, 2015). 

Komplikasi TB bisa mencapai selaput otak, dengan akibat radang selaput otak 

(meningitis). Melalui aliran darah dan kelenjar getah bening, bakteri bisa 

menyebar ke organ tubuh lain seperti, kerusakan tulang dan sendi karena infeksi 

23 bakteri TB menyebar dari paru-paru ke jaringan, kerusakan hati dan ginjal, 

kerusakan jantung, gangguan mata yang ditandai dengan mata yang berwarna 

kemerahan karena iritasi dan pembengkakan retina atau bagian lain, dan 

resistensi bakteri terjadi karena pasien TB tidak disiplin dalam menjalani masa 

pengobatan sehingga terputus dan mengalami resistensi atau sering disebut TB 

MDR (multidrug-resistant) (Zulkoni, Akhsin. 2011). 

Fisioterapi dada adalah terapi yang membantu pasien untuk memobilisasi 

sekresi saluran nafas melalui perkusi, getaran dan drainase postural (Bulechek, 

dkk 2013). Fisioterpi dada adalah terapi yang terdiri dari drainase postural, 

perkusi dada, dan vibrasi dada dimana tujuannya adalah untuk mengeluarkan 
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sekresi pada jalan nafas, mengguanakan gravitasi untuk mendrainase dan 

melepaskan sekresi berlebihan dan menurunkan akumulasi sekresi pada klien 

tidak sadar atau lemah (Ernawati, 2012). 

Menurut (Indra Dewi, dkk 2017) Jumlah pengeluaran sekret sebelum dilakukan 

fisioterapi dada pada penderita TB paru di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BBKPM) Makasar adalah rerata sebanyak 3.9 ml. Jumlah 

pengeluaran sekret setelah dilakukan fisioterapi dada pada penderita TB paru di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makasar adalah rerata 

sebanyak 4.08 ml. Terdapat perbedaan jumlah pengeluaran secret yang 

bermakna sebelum dan sesudah dilakukan fisioterapi dada (jumlah sekret 

sebelum dilakukan fisioterapi dada lebih kecil dibandingkan jumlah sekret 

sesudah tindakan fisioterapi dada) pada penderita TB paru di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makasar, dengan mean selisih 

pengeluaran sekret/sputum sebesar 0,16 ml. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang 

“Aplikasi Fisioterapi Dada Terhadap Bersihan Jalan Nafas dengan Pasien 

Tuberkulosis Paru“. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

“Mengaplikasikan Fisioterapi Dada Terhadap Bersihan Jalan Nafas 

Dengan Pasien Tuberkulosis Paru“. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada klien Tuberkulosis Paru 

yang mengalami Bersihan Jalan Nafas  

b. Menetapkan diagnosis keperawatan pada klien Tuberkulosis Paru 

yang mengalami Bersihan Jalan Nafas  
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c. Menyusun perencanaan keperawatan untuk melakukan fisioterapi 

dada pada klien Tuberkulosis Paru yang mengalami Bersihan Jalan 

Nafas. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan untuk melakukan fisioterapi 

dada pada klien Tuberkulosis Paru yang mengalami Bersihan Jalan 

Nafas. 

e. Melakukan evaluasi setelah melakukan fisioterapi dada pada klien 

Tuberkulosis Paru yang mengalami Bersihan Jalan Nafas. 

f. Menganalisis tindakan fisioterapi dada pada klien Tuberkulosis Paru 

yang mengalami Bersihan Jalan Nafas. 

1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Observasi-Partisipatif 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan 

data observasi, yang meninjau langsung keadaan responden. Dalam hal 

ini peneliti dapat mengetahui kondisi tempat tinggal, status kesehatan, dan 

mengetahui kondisi fisik maupun psikis pada dewasa. 

1.3.2 Interview  

Dalam metode ini peneliti akan melakukan anamnesis dengan fokus 

pertanyaan: pengkajian identitas pasien, keluhan utama, riwayat 

kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan 

keluarga, dan lain-lain. 

1.3.3 Studi Literatur/Dokumentasi 

Peneliti akan menggunakan pengumpulan data dengan metode studi 

dokumen karena dokumen memberi informasi tentang situasi yang tidak 

dapat diperoleh langsung melalui observasi langsung atau wawancara. 

Sejumlah besar data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi.  
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Peneliti akan melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan 

berdasarkan pada lima pokok asuhan keperawatan yaitu, pengkajian 

keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan dan melihat status klien 

yang sebelumnya sudah meminta izin pada kepala ruangan. 

1.3.4 Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, 

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan (Nazir, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan literatur 

jurnal. 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Manfaat Teoristis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan ilmu keperawatan khususnya bagi ilmu Keperawatan 

Medikal Bedah. Sebagai acuan untuk penelitian sehingga wawasan atau 

pengetahuan bertambah tentang “Aplikasi Fisioterapi Dada Terhadap 

Bersihan Jalan Nafas dengan Pasien Tuberkulosis Paru.” 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi institusi 

pendidikan dalam ilmu keperawatan dan menambah kepustakaan 

terkait Aplikasi Fisioterapi Dada Terhadap Bersihan Jalan Nafas 

dengan Pasien Tuberkulosis Paru. 

a. Bagi Pasien Tb Paru dan Keluarga  

Menambah pengetahuan bagi keluarga klien, membantu klien dan 

keluarga klien dalam penanganan penyakitnya khususnya pada pasien 
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yang terdapat gangguan bersihan jalan nafas, dan dapat mengurangi 

biaya untuk penggobatan farmakologi. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dan menjadikan 

bahan referensi dalam proses penelitian dalam mengaplikasikan 

tindakan Aplikasi Fisioterapi Dada Terhadap Bersihan Jalan Nafas 

dengan Pasien Tuberkulosis Paru. 

 


