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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pneumoni dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif    

1. Pengertian Pneumoni 

Pneumonia merupakan proses inflamasi parenkin paru yang terdapat 

konsoliasi dan terjadi pengisian rongga alveoli oleh eksudat. Peradangan ini 

dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan benda-benda asing 

(Ardiansyah, 2012). Pneumonia merupakan proses inflamatori parenkim paru 

yang umumnya disebabkan oleh agens infeksius. Pneumonia adalah penyakit 

infeksius yang sering menyebabkan kematian di Amerika Serikat (Smeltzer & 

Bare, 2013). 

2. Etiologi Pneumoni 

Etiologi pada pneumonia adalah virus pernafasan yang paling sering dan 

lazim yaitu Menurut (Nurarif & Kusuma, 2015) penyebaran infeksi terjadi 

melalui droplet dan sering disebabkan oleh Streptococcus pneumonie, melalui 

selang infus oleh staphylococcusureus, sedangkan pada pemakaian ventilator 

disebabkan oleh pseuodomonas aeruginosa dan enterobacter. Pada masa kini 

biasanya terjadi karena perubahan keadaan pasien seperti kekebalan tubuh dan 

penyakit kronis, polusi lingkungan, penggunaan antibiotik, yang tidak tepat. 

Setelah masuk ke paru organisme bermultifikasi dan jika telah berhasil 

mengalahkan mekanisme pertahanan paru, terjadilah pneumonia.
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3. Klasifikasi Pneumoni 

Klasifikasi pneumonia dapat berdasarkan: anatominya, etiologinya, 

gejala kliniknya ataupun menurut lingkungannya. Berdasarkan lokasi 

anatominya, pneumonia dapat terbatas pada segmen, lobus, atau menyebar 

(diffuse). Jika hanya melibatkan lobulus, pneumonia sering mengenai 

bronkus dan bronkiolus sehingga sering disebut sebagai bronkopneumonia. 

Mikroorganisme yang ditemui dari hasil isolasi spesimen sputum tidak selalu 

berarti bahwa spesies yang ditemukan adalah penyebab pneumonianya, 

terutama jika ditemukan E. coli atau H. Influenzae. Kuman komensal saluran 

pernapasan bagian atas kadang-kadang dapat menyebabkan pneumonia 

karena sifatnya telah berubah menjadi pathogen   (Djojodibroto, 2014). 

Pada pasien yang penyakitnya sangat parah, sering ditemukan 

penyebabnya adalah bakteri bersama dengan virus. Berdasarkan gejala 

kliniknya, pneumonia dibedakan menjadi pneumonia klasik dan pneumonia 

atipik. Adanya batuk yang produktif adalah ciri pneumonia klasik, sedangkan 

pneumonia atipik mempunyai ciri berupa batuk nonproduktif. Peradangan 

paru pada pneumonia atipik terjadi pada jaringan interstisial sehingga tidak 

menimbulkan eksudat. Menurut lingkungan kejadiannya, pneumonia 

dibedakan menjadi: pneumonia community-acquired, hospital-acquired, 

serta pneumonia pada pasien immunocompromised. Pembagian ini dibuat 

untuk memudahkan dalam menentukan kemungkinan jenis mikroorganisme 

penyebabnya (Djojodibroto, 2014). 
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4. Pathogenesis Pneumonia 

Proses pathogenesis pneumonia terkait dengan 3 faktor yaitu keadaan 

(imunitas) inang,mikroorganisme yang menyerang dan lingkungan yang 

berinteraksi saru sama lain. Interaksi ini akan menentukan klasifikasi dan 

bentuk manifestasi dari pneumonia, berat ringannya penyakit, diagnosis 

empiric, rencana terapi secara empiris serta prognosis dari pasien (Aru 

W.Sudoyo et.al., 2010).  

Cara terjadinya penularan berkaitan dengan jenis kuman, misalnya infeksi 

melalui droplet sering disebabkan oleh Streptococcus Pneumoniae, melalui 

selang infus oleh Staphylococcus aureus, sedangkan infeksi melalui pemakain 

ventilator oleh P.aeruginosa dan Enterobacter. Pada masa kini terlihat 

perubahan pola mikroorganisme penyebab ISNBA  akibat adanya perubahan 

keadaan pasien seperti gangguan kekebalan dan penyakit kronik, polusi 

lingkungan, dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat yang menimbulka 

perubahan karakteristik kuman. Dijumpai peninkatan pathogenesis/jenis kuman 

akibat adanya berbagai mekanisme, terutama oleh S. aereus,  B. catarrhalis, H. 

influenzae daan Enterobacteriacae. Juga oleh berbagai bakteri enteric gram 

negatif (Aru W.Sudoyo et al., 2010). 

 

5. Bersihan jalan nafas tidak efektif 

Bersihan jalan napas tidak efektif merupakan ketidakmampuan 

membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan 

napas tetap paten (PPNI 2017). Kondisi ketika individu mengalami ancaman 

pada status pernapasannya sehubungan dengan ketidakmampuan untuk batuk 

secara efektif (Carpenito & Moyet, 2013). 
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6. Penyebab bersihan jalan nafas tidak efektif 

Menurut PPNI (2017) penyebab terjadinya bersihahan jalan napas tidak 

efektif yaitu spasme jalan nafas, hiperskresi jalan nafas, disfungsi 

neuromuskuler, benda asing dalam jalan nafas, adanya jalan nafas buatan, 

sekresi yang tertahan, hyperplasia dinding jalan nafas, proses infeksi, respon 

alergi, dan efek agen farmakologis (misalnya anastesi). 

 

7. Patofisiologi bersihan jalan nafas tidak efektif pada pasien pneumonia 

Paru adalah struktur kompleks yang terdiri atas kumpulan unit yang 

dibentuk melalui percabangan progresif jalan napas. Saluran napas bagian 

bawah yang normal berada dalam keadaan steril, walaupun bersebelahan 

dengan sejumlah mikroorganisme yang menempati orofaring dan terpajan oleh 

mikroorganisme dari lingkungan di dalam udara yang dihirup (Ardiansyah, 

2012). Pneumonia lobar merupakan istilah yang digunakan jika pneumonia 

mengenai bagian substansial paada satu atau lebih lobus. Organisme yang biasa 

menyebabkan pneumonia antara lain Pseudomonas aeruginosa dan spesies 

Klebsiella; Staphylococcus aereus; Haemophilius influenza; dan basilus Gram 

negative, jamur dan virus (paling sering terjadi  pada anak-anak ( suddarth & 

brunner, 2014). 

Reaksi inflamasi yang dapat terjadi di alveoli, menghasilkan eksudat 

yang mengganggu jalan napas, bronkospasme dapat terjadi apabila pasien 

menderita penyakit jalan napas reaktif (Smeltzer & Bare, 2013). Gejala 

umum yang biasanya terjadi pada pneumonia yaitu demam, batuk, dan sesak 

napas (Djojodibroto, 2014). 
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8. Tanda dan gejala bersihan jalan napas tidak efektif 

Tanda dan gejala pada pasien dengan diagnosa keperawatan bersihan jalan 

napas tidak efektif sesuai dengan standar diagnosa keperawatan indonesia 

(SDKI) adalah seperti tabel berikut: 

Tabel 1  

Tanda dan Gejala Pasien Pneumonia Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

Tanda dan Gejala Mayor Tanda Dan Gejala Minor 

Subjektif Subjektif 

 

(tidak tersedia) 

 

Dyspnea 

Sulit bicara 

Ortopnea 

Objektif Objektif 

Batuk tidak efektif 

Tidak mampu batuk 

Sputum berlebih 

Mengi, Wheezing dan/atau 

ronkhi kering 

Meconium di jalan napas (pada 

neonates) 

Gelisah 

Sianosis 

Bunyi napas menurun 

Frekuensi napas berubah 

Pola napas berubah 

Sumber: PPNI. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). 2018 

 

9. Pemeriksaan penunjang 

Menurut Padila (2013) pemeriksaan penunjang penyakit Pneumonia adalah 

sebagai berikut: 

a. Sinar X : mengidentifikasi distribusi structural; dapat juga menyatakan 

asbes luas/infiltrate, empyema (stapilococcus); infiltrasi penyebaran atau 



12 

 

terlokalisasi (bacterial); atau penyebaran/perluasan infiltrat nodul (virus). 

Pneumonia mikroplasma sinar X dada mungkin bersih. 

b. GDA: tidak normal mungkin terjadi, tergantung pada luas paru yang terlibat 

dan penyakit paru yang ada. 

c. Pemeriksaan gram/kultur sputum dan darah: diambil dengan biopsi jarum, 

aspirasi transtrakeal, bronkoskopifiberotik atau biopsi atau pembukaan paru 

untuk mengatasi organisme penyebab. 

d. JDL: leukositosis biasanya ada, meski sel darah putih rendah terjadi pada 

infeksi virus, kondisi tekanan imun memungkinkan untuk berkembangnya 

pneumoni bacterial. 

e. Pemeriksaan serologi: titer virus atau legionella, agglutinin dingin. 

f. LED: meningkat. 

g. Pemeriksaan fungsi paru: volume mungkin menurun (kongesti dan kolaps 

alveolar); tekanan jalan nafas mungkin meningkat dan complain menurun, 

hipoksemia. 

h. Elektrolit: natrium dan klorida mungkin rendah. 

i. Bilirubin: mungkin meningkat. 

j. Aspirasi perkutan/biopsi jaringan paru terbuka: menyatakan intranuklear 

tipikal dan keterlibatan sitoplasmik (CMV). 
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B. Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien Pneumonia dengan 

Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif 

1. Pengkajian  

Pengkajian adalah pengumpulan, pengaturan, validasi, dan dokumentasi 

data (informasi) yang sistematis dan berkesinambungan. Sebenarnya, 

pengkajian tersebut ialah proses berkesinambungan yang dilakukan pada semua 

fase proses keperawatan. Misalnya, pada fase evaluasi, pengkajian dilakukan 

untuk menentukan hasil strategi keperawatan dan mengevaluasi pencapaian 

tujuan. Semua fase proses keperawatan bergantung pada pengumpulan data 

yang lengkap dan akurat (Kozier et al.,  2011). 

a. Identitas  

Meliputi nama, nomor RM, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, 

pekerjaan, asuransi kesehatan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam MRS, 

nomor registrasi, serta diagnose medis(Muttaqin, 2011). 

b. Keluhan utama 

Keluhan utama pada gangguan sistem pernapasan, penting untuk 

mengenal tanda serta gejala umum sistem pernapasan. Termasuk dalam 

keluhan utama pada sistem pernapasan, yaitu batuk, batuk darah, produksi 

sputum berlebih, sesak napas, dan nyeri dada. Keluhan utama pada bersihan 

jalan napas tidak efektif adalah batuk tidak efektif, mengi, wheezing, atau 

ronkhi kering, sputum berlebih (Muttaqin, 2008). Pengkajian tanda dan 

gejala mayor minor pada gangguan bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu 

tanda gejala mayor batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, 

mengi, wheezing, ronkhi kering, dan meconium di jalan nafas. Sedangkan 
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tanda gejala minor yaitu dispneu, sulit bicara, ortopnea, gelisah, sianosis, 

bunyi nafas menurun, frekuensi nafas berubah, pola nafas berubah (PPNI, 

2017).  

c. Riwayat  

1) Riwayat kesehatan masa lalu 

Perawat menanyakan tentang penyakit yang pernah dialami klien 

sebelumnya, yang dapat mendukung dengan masalah sistem pernapasan. 

Misalnya apakah klien pernah dirawat sebelumnya, dengan sakit apa, apakah 

pernah mengalami sakit yang berat, pengobatan yang pernah dijalani dan 

riwayat alergi (Muttaqin, 2008). 

2) Riwayat kesehatan sekarang 

Pengkajian riwayat kesehatan sekarang pada sistem pernapasan seperti 

menanyakan riwayat penyakit sejak timbulnya keluhan hingga klien meminta 

pertolongan. Misalnya sejak kapan keluhan bersihan jalan napas tidak efektif 

dirasakan, berapa lama dan berapa kali keluhan tersebut terjadi. Setiap keluhan 

utama harus ditanyakan kepada klien dengan sedetail-detailnya dan semua 

diterangkan pada riwayat kesehatan sekarang (Muttaqin, 2008). 

3) Riwayat kesehatan keluarga 

Pengkajian riwayat kesehatan keluarga pada sistem pernapasan adalah 

hal yang mendukung keluhan penderita, perlu dicari riwayat keluarga yang 

dapat memberikan presdiposisi keluhan seperti adanya riwayat sesak napas, 

batuk dalam jangka waktu lama, sputum berlebih dari generasi terdahulu 

(Muttaqin, 2008). 

d. Fisiologis 
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Dispnea pada usaha napas, napas dengan bibir pada fase ekspirasi yang 

panjang, agitasi, lelah dan letargi, menurunya saturasi oksigen serta 

meningkatnya pCO2, serta sianosis (Aziz, 2009). 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian kritis mengenai respon 

klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialami baik yang 

berlangsung actual maupun potensial (PPNI, 2017). Diagnosa keperawatan 

merupaka keputusan klinik tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat 

tentang masalah kesehatan actual atau potensial dimana berdasarkan 

pendidikannya dan pengalamannya, perawat secara akuntabilitas dapat 

mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga, 

menurunkan, membatasi, mencegah, dan merubah status kesehatan klien. 

Diagnose keperawatan ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi data 

yang diperoleh dari pengkajian keperawatan klien. Dalam diagnosis 

keperawatan memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan 

klien yang nyata, daan kemungkinan akan terjadi, dimana pemecahannya dapat 

dilakukan dalam batas wewenang perawat (Bararah, 2013).  

Menurut PPNI (2017) bersihan jalan napas tidak efektif merupakan 

ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk 

mempertahankan jalan napas tetap paten. Penyebab bersihan jalan napas tidak 

efektif adalah spasme jalan napas, hipersekresi jalan napas, disfungsi 

neuromuskuler, benda asing dalam jalan napas, adanya jalan napas buatan, 

sekresi yang tertahan hiperplasia dinding jalan napas, proses infeksi, respon 

alergi, efek agen farmakologis (misalnya anastesi).  
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Rumusan diagnosa keperawatan adalah bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan spasme jalan napas, hiperekskresi jalan napas, 

disfungsi neuromuskular, benda asing dalam jalan napas, adanya jalan napas 

buatan, adanya jalan napas buatan, sekresi yang tertahan hiperplasia dinding 

jalan napas, proses infeksi, respon alergi, efek agen farmakologis (misalnya 

anastesi) ditandai dengan pasien mengatakan sesak napas, sulit bicara, 

ortopnea, pasien tampak batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum 

berlebih, terdengar bunyi napas tambahan (mengi, wheezing, dan ronkhi 

kering), gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, 

pola napas berubah (PPNI 2017). 

3. Perencanaan/intervensi keperawatan 

Perencanaan merupakan keputusan awal yang memberi arah bagi tujuan 

yang ingin dicapai, hal yang akan dilakukan, termasuk bagaimana, kapan dan 

siapa yang akan melakukan tindakan keperawatan. Karenanya, dalam 

menyusun rencana tindakan keperawatan untuk pasien, keluarga dan orang 

terdekat perlu dilibatkan secara maksimal (Asmadi, 2008). Intervensi 

keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang 

didasarkan pada pengetahuan dan penelitian klinis untuk mencapai luaran 

(outcome) yang diharapkan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Intervensi 

utama yang digunakan untuk pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) adalah seperti 

tabel berikut: 
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Tabel 2  

Intervensi Keperawatan Pada Pasien Pneumonia dengan  

Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif  

 

Diagnosa 

keperawatan 

 

Kriteria Hasil 

 

Intervensi 

1 2 3 

Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif 

berhubungan 

dengan sekresi 

yang tertahan 

Kritia hasil untuk 

mengukur 

penyelesaian dari 

diagnosis setelah 

dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3 

x 24 jam, diharapkan 

status pernafasan: 

bersihan  jalan nafas 

dapat ditingkatkan, 

dengan kriteria hasil:  

1. Batuk efektif 

(skala 5; 

meningkat) 

2. Produksi sputum 

(skala 5; menurun) 

3. Mengi (skala 5; 

menurun) 

4. Wheezing (skala 

5; menurun) 

5. Dyspnea (skala 5; 

menurun) 

6. Ortopnea (skala 5; 

menurun) 

7. Sulit bicara (skala 

5; menurun) 

1. Latihan batuk 

Efektif: 

a. Identifikasi 

kemampuan batuk 

b. Monitor adanya 

retensi sputum  

c. Atur posisi semi 

fowler atau fowler 

d. Pasang perlak dan 

bengkok di 

pangkuan pasien 

e. Buang sekret pada 

tempat sputum 

f. Jelaskan tujuan dan 

prosedur batuk 

efektif 

2. Manajemen jalan 

napas: 

a. Monitor bunyi 

napas tambahan 

(mis. gurgling, 

mengi, wheezing, 

ronkhi kering) 

b. Monitor sputum 

(jumlah, warna, 

aroma) 
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8. Sianosis (skala 5; 

menurun) 

9. Gelisah (skala 5; 

menurun) 

10. Frekuensi nafas 

(skala 5; 

membaik) 

11. Pola nafas (skala 

5; membaik) 

3. Pemantauan 

Respirasi: 

a. Monitor 

kemampuan batuk 

efektif 

b. Monitor adanya 

produksi sputum 

c. Monitor adanya 

sumbatan jalan 

napas 

 Sumber: PPNI. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). 2018 

 

4. Pelaksanaan/implementasi keperawatan 

Impelementasi adalah pelaksanaan dari rencanaan intervensi untuk 

mencapai tujuan yang spesifik. Tahap implementasi dimulai setelah rencana 

intervensi disusun dan ditunjukkan pada nursing orders untuk membantu klien 

mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari implementasi adalah membantu 

klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mencakup peningkatan 

kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi 

koping (Nursalam, 2011). Menurut (Kozier et al., 2011) pada proses 

keperawatan, implementasi terdiri atas melakukan dan mendokumentasikan 

tindakan yang merupakan tindakan khusus yang diperlukan untuk 

melaksanakan intervensi (atau program keperawatan). 

Perawat melaksanakan tindakan keperawatan untuk intervensi yang 

disusun dalam tahap perencanaan lalu mengakhiri tahap implementasi 

dengan mencatat tindakan keperawatan dan respon klien  terhadap tindakan 

yang diberikan. Implementasi keperawatan berdasarkan intervensi utama 

yang digunakan untuk pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif 
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berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) adalah seperti 

tabel berikut: 

Tabel 3  

Implementasi Keperawatan Pada Pasien Pneumonia dengan  

Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif 

No. Tanggal / 

jam 

Implementasi Keperawatan TTD 

1 2 3 4 

  1. Latihan batuk Efektif 

a. Mengidentifikasi kemampuan 

batuk 

b. Memonitor adanya retensi sputum  

c. Mengatur posisi semi fowler atau 

fowler 

d. Memasang perlak dan bengkok di 

pangkuan pasien 

e. Membuang sekret pada tempat 

sputum 

f. Menjelaskan tujuan dan prosedur 

batuk efektif 

 

  2. Manajemen jalan napas 

a. Memonitor bunyi napas tambahan 

(mis. gurgling, mengi, wheezing, 

ronkhi kering) 

b. Memonitor sputum (jumlah, 

warna, aroma) 

 

  3. Pemantauan Respirasi 

a. Memonitor kemampuan batuk 

efektif 

b. Memonitor adanya produksi 

sputum 
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c. Memonitor adanya sumbatan jalan 

napas 

 

5. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi adalah tahap kelima dari  proses keperawatan, pada tahap ini 

perawat membandingkan hasil tindakan yang telah dilakukan dengan kriteria 

hasil yang sudah ditetapkan serta menilai apakah masalah yang terjadi telah 

teratasi seluruhnya, teratasi sebagian, atau belum teratasi semuanya (Debora, 

2013). Mengevaluasi juga merupakan menilai atau menghargai, dalam konteks 

ini evaluasi dadalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan dan terarah 

ketika klien dan professional kesehatan menemukan kemajuan klien menuju 

pencapaian/tujuan hasil, dan keefektifan dari rencana asuhan keperawatan. 

Evaluasi juga menjadi aspek penting proses keperawatan karena kesimpulan 

yang ditarik dari evaluasi menentukan apakah rencana /intervensi keperawatan 

harus diakhiri, dilanjutkan atau diubah (Kozier et al., 2011). 

Tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan setelah tindakan yang diberikan 

untuk bersihan jalan napas tidak efektif  yaitu (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 

2019):  

a. Batuk efektif (skala 5; meningkat) 

b. Produksi sputum (skala 5; menurun) 

c. Mengi (skala 5; menurun) 

d. Wheezing (skala 5; menurun) 

e. Dyspnea (skala 5; menurun) 

f. Ortopnea (skala 5; menurun) 

g. Sulit bicara (skala 5; menurun) 

h. Sianosis (skala 5; menurun) 

i. Gelisah (skala 5; menurun) 
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j. Frekuensi nafas (skala 5; membaik) 

k. Pola nafas (skala 5; membaik)
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