
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Bronkiolitis 

1. Pengertian 

Bronkiolitis adalah suatu penyakit paru obstruktif pada bayi dan anak yang 

paling sering disebabkan oleh infeksi RSV (respiratory syncytial virus) (Bernstein 

& P. shelov, 2016). Bronkiolitis sering diderita bayi atau anak berumur kurang dari 

dua tahun paling sering pada usia 6 bulan (Ngastiyah, 2005). Penyakit ini 

disebabkan oleh infeksi yang mempengaruhi saluran udara kecil (bronkiolus) dan 

mengganggu fungsi paru-paru penderitanya. Pada saat bronkiolus meradang, 

saluran ini membengkak dan menghasilkan lender sehingga menutup jalan napas. 

Pada anak-anak, bronkiolitis memiliki beberapa sifat khas, yakni sebagai berikut 

(Mendri & Sarwo prayogi, 2017) :  

a. Paling sering menyerang bayi dan balita karena hidung dan saluran udara kecil 

(bronkiolus) lebih mudah terhambat daripada anak-anak yang lebih tua atau 

orang dewasa 

b. Biasanya terjadi selama 2 tahun pertama kehidupan, yang paling umum sekitar 

3 sampai usia 6 bulan 

c. Lebih umum pada laki-laki, bayi premature, anak-anak yang belum ASI, dan 

mereka yang hidup dalam kondisi yang penuh sesak (Mendri & Sarwo prayogi, 

2017) 
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Tabel 1 

Penilaian pada anak dengan bronchiolitis menggunakan Bronchiolitis Assessment 

Tool (BAT) 

 

 Ringan  Sedang  Parah  

Mengi Tidak ada Ekspirasi Inspirasi dan 

ekspirasi 

Makanan Normal Kurang dari 

biasanya sering 

berhenti makan. 

Lebih ½  dari 

porsi normal  

 

Tidak tertarik. 

Terengah-engah/ 

batuk. Kurang 

dari ½   porsi 

normal  

Oksigen Tidak 

membutuhkan 

oksigen 

Mungkin 

membutuhkan 

oksigen 

Membutuhkan 

oksigen  

Menggambarkan  Ada atau ringan  Intercostal dan 

atau 

trakeosternal 

Berat dengan 

hidung melebar 

Perilaku  Normal  Beberapa sifat 

cepat marah  

Cepat marah atau 

kelesuan  

(Sumber : Gavin, Raewyn. Starship Kesehatan Anak pedoman Klinis. 2010) 

2. Etiologi 

a. Sebagian besar oleh Syncytial virus (50-90%) 

b. Parainfluenza 

c. Rhinovirus  

d. Adenovirus  

e.  Influenza  

f.  Mycoplasma pneumoniae 

g. Metapneumovirus 
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Menurut (Ventre K,2004) dalam (Meates-Dennis, 2005). 

3. Patofisiologi 

RSV (respiratory syncytial virus) adalah kausa utama bronkiolitis. Bukti-bukti 

terkini memberi kesan bahwa MPV juga merupakan kausa signifikan bronkiolitis 

pada bayi. Virus parainfluenza dan adenovirus lebih jarang menyebabkan penyakit 

ini. RSV, suatu virus RNA dalam genus Pneumovirus dari famili Paramyxoviridae, 

dinamai demikian karena efek sitopatik khas (pembentukan sinsitium) yang trelihat 

beberapa hari setelah inokulasi bahan terinfeksi ke biakan sel. Gen RSV menyandi 

paling sedikit 10 polipeptida, termasuk protein selubung F dan G. protein fusi (F) 

mempermudah penetrasi sel serta penyebaran se-ke-sel di saluran nafas, an protein 

G membantu perlekatan virus ke residu asam sialat di sel epitel pernapasan. RSV, 

yang dibagi menjadi tipe A dan B berdasarkan perbedaan dalam protein G , melekat 

dan menginfeksi sel epitel pernapasan. 

  Proliferasi virus di epitel pernapasan menyebabkan edema dan nekrosis 

lapisan epitel saluran napas, terlepasnya sel bersilia,dan pembentukan sumbat 

mucus. Terjadi proliferasi limfositik peribronkus yang intens. Dapat terjadi 

sumbatan saluran nafas distal yang menyebabkan ketidakcocokan ventilasi-perfusi, 

hiperinflasi, atelectasis, hipoksia, gagal napas, dan, pada beberapa kasus, kematian. 

  Tingginya kadar antibody penetralisasi fungsional dalam serum terhadap 

protein F dan G RSV berkorelasi dengan proteksi terhadap penyakit. Kadar antibodi 

penetralisasi maternal yang rendah dilaporkan berkaitan dengan penyakit yang 

lebih parah pada bayi.  Munculnya IgA sekretorik spesifik-RSV bersamaan dengan 

terhentinya pengeluaran (shedding) RSV (Bernstein & P. shelov, 2016).  



26 
  

4. Manifestasi klinis 

a. Sering bersin dan banyak secret atau lender  

b. Demam ringan  

c. Tidak dapat makan dan gangguan tidur 

d. Retraksi atau tarikan pada dinding-dinding dada; suprasternal, intercostal, dan 

subcostal pada inspirasi 

e. Cuping hidung 

f. Nafas cepat 

g. Dapat juga sianosis 

h. Batuk-batuk 

i. Wheezing 

j. Iritabel 

k. Cemas(Suriadi & Yuliani, 2006) 

5. Pemeriksaan Penunjang 

a. Pemeriksaan rontgen : pada toraks menunjukkan paru-paru dalam keadaan 

hipererasi dan diameter anterior-posterior membesar pada foto lateral. 

Ditemukan bercak-bercak konsolidasi tersebar disebabkan atelectasis atau 

radang (Ngastiyah, 2005). 

b. Pemeriksaan laboratorium : gambaran darah tepi dalam batas normal,kimia 

darah menunjukkan gambaran asidosisrespiratorik maupun metabolic. Usapan 

nasofaring menunjukkan flora bakteri normal (Ngastiyah, 2005).  
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B. Konsep Dasar Asuhan Keperawatan pada Pasien Anak Bronchiolitis 

dengan Ketidak Efektifan Bersihan Jalan Nafas 

1. Pengertian 

Bersihan jalan nafas tidak efektif adalah ketidakmampuan membersihkan secret 

atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten (Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).  

1. Penyebab  

a. Fisiologis  

1) Spasme jalan napas 

2) Hipersekresi jalan napas 

3) Disfungsi neuromuskuler 

4) Benda asing dalam jalan napas 

5) Adanya jalan napas buatan  

6) Seksresi yang tertahan 

7) Hyperplasia dinding jalan napas 

8) Proses infeksi 

9) Respon alergi  

10) Efek agen farmakologis (mis. Anastesi) 

b. Situasional  

1) Merokok aktif 

2) Merokok pasif 

3) Terpajan polutan  
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2. Gejala dan tanda mayor 

a. Subjektif  

Tidak ada data subjektif yang tersedia pada masalah keperawatan bersihan jalan 

napas tidak efektif. 

b. Objektif  

1) Batuk tidak efektif 

2) Tidak mampu batuk 

3) Sputum berlebih 

4) Mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering 

5) Meconium di jalan napas (pada neonatus) 

3. Gejala dan tanda minor 

a. Subjektif 

1) Dyspnea 

2) Sulit bicara 

3) Ortopnea 

b. Objektif  

1) Gelisah 

2) Sianosis 

3) Bunyi napas menurun 

4) Frekuensi napas berubah 

5) Pola napas berubah 

4. Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian adalah proses mengumpulkan informasi atau dasar tentang klien, 

agar dapat mengidentifikasi, mengenal masalah-masalah kebutuhan kesehatan dan 
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keperawatan klien, baik fisik, mental, social dan lingkungan. Tujuan dari 

pengkajian adalah untuk memperoleh informasi tentang kesehatan klien, 

menentukan masalah keperawatan klien, menilai keadaan kesehatan klien, 

membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah-langkah berikutnya 

(Dermawan, 2012). Berikut focus pengkajian yang dilakukan pada pasien 

bronkiolitis dengan bersihan jalan napas tidak efektif : 

a. Biodata Pasien  

Biodata pasien setidaknya berisi tentang nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, 

dan pendidikan. Umur pasien dapat menunjukkan tahap perkembangan baik pasien 

secara fisik maupun psikologis. Jenis kelamin dan pekerjaan perlu dikaji untuk 

mengetahui hubungan dan pengaruhnya terhadap terjadinya masalah atau penyakit, 

dan tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap pengetahuan klien masalah atau 

penyakitnya (Muttaqin, 2014). 

b. Riwayat Kesehatan 

Riwayat kesehatan yang perlu dikaji meliputi data saat ini dan masalah yang 

lalu. Perawat mengkaji klien atau keluarga dan berfokus kepada manifestasi klinik 

dari keluhan utama, kejadian yang membuat kondisi sekarang ini, riwayat 

kesehatan masa lalu, dan riwayat kesehatan keluarga (Muttaqin, 2014). 

c. Keluhan utama  

Keluhan utama akan menentukan prioritas intervensi dan mengkaji 

pengetahuan klien tentang kondisinya saat ini. Keluhan utama yang biasa muncul 

pada pasien Bronchiolitis adalah sering bersin dengan lender, demam, serta tidak 

dapat makan dan tidur terganggu (Suriadi & Yuliani, 2006). 
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d. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik yang difokuskan menurut (Doenges & Marilynn E, 2000)adalah 

sebagai berikut : 

1) Pernapasan  

Gejala : Nafas pendek, batuk menetap disertai produksi sputum tiap hariminimal 

selama 3 bulan, terpajan padapolusi kimia (rokok), debu/asap. 

Tanda : Menggunakan otot bantu pernapasan, nafas cuping hidung, bibir dandasar 

kuku sianosis, krekels lembab. 

2) Sirkulasi 

Gejala : Pembengkakan pada ekstremitas bawah. 

Tanda : Peningkatan tekanan darah, takhikarida, disritmia, edema, bunyi 

jantungredup, warna kulit/ membran mukosa sianosis. 

3) Makanan/ Cairan 

Gejala : Mual/ muntah, nafsu makan menurun, ketidakmampuan untuk 

makankarena disress pernapasan, peningkatan berat badan akibat oedema. 

Tanda : Turgor kulit buruk, berkeringat. 

4) Aktivitas/ Istirahat 

Gejala : Kelelahan, malaise, aktivitas menurun, ketidakmampuan untuk 

tidur,dispnea. 

Tanda : Keletihan, gelisah, kelemahan. 

5. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan pada pasien bronkiolitis diantaranya adalah bersihan jalan 

nafas tidak efektif (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 
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6. Rencana Keperawatan 

Rencana keperawatan merupakan fase dari proses keperawatan yang penuh 

pertimbangan dan sistematis serta mencakup pembuatan keputusan untuk 

menyelesaikan masalah (Kozier, Erb, & Snyder, 2010). Menurut McCloskey & 

Bulecheck (2000), intervensi keperawatan adalah setiap tindakan berdasarkan 

penilaian klinis dan pengetahuan, yang perawat lakukan untuk meningkatkan hasil 

pada pasien (Kozier et al., 2010). 

a. Nursing Outcome Classification (NOC) 

Pada masalah bersihan jalan napas tidak efektif, hasil intervensi yang diinginkan 

menurut NOC adalah Status pernapasan : Kepatenan jalan napas(Moorhead, 

Johnson, L. Maas, & Swanson, 2013). Indikator keberhasilan tindakan terkait NOC 

kepatenan jalan napas antara lain : 

1) Frekuensi pernapasan normal pada anak 20-30x/menit, anak usia dibawah 2 

tahun 25-32x/menit, bayi kurang dari 6 bulan 30-50x/menit. 

2) Irama pernapasan teratur 

3) Kedalaman inspirasi normal 

4) Suara auskultasi nafas normal (vesikuler) 

5) Tidak ada penggunaan otot bantu pernapasan 

6) Tidak ada pernapasan cuping hidung 

7) Tidak ada batuk 

8) Tidak terdapat akumulasi sputum  

9) Tidak ada sianosis 
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b. Nursing Interventions Classification (NIC) 

Pada masalah bersihan jalan napas tidak efektif, intervensi keperawaan yang 

dianjurkan menurut NIC antara lain (M. Bulechek, K Butcher, M. Dochterman, 

& M. Wagner, 2013) 

1) Manajemen jalan napas 

Merupakan segala macam tindakan keperawatan yang dilakukan untuk 

memfasilitasi kepatenan jalan napas. Tindakan – tindakan keperawatan yang 

dilakukan diantaranya 

a) Buka jalan napas dengan teknik chin lift  atau jaw thrust 

b) Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi (postural darinase) 

c) Ajarkan pasien atau keluarga untuk menggunakan inhaler sesuai resep 

d) Lakukan fisioterapi dada 

e) Gunakan tekhnik yang menyenangkan untuk memotivasi bernapas dalam pada 

anak – anak (misalkan: meniup gelembung, meniup kincir, peluit dsb.) 

f) Buang sekret dengan memotivasi pasien untuk melakukan batuk atau menyedot 

lendir. 

g) Instruksikan bagaimana agar bisa melakukan batuk efektif 

h) Kelola pemberian bronkodilator 

2) Monitor pernapasan 

Merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan analisis keadaan 

pasien untuk memastikan kepatenan jalan napas dan kecukupan pertukaran gas. 

Tindakan yang dilakukan antara lain : 

a) Monitor kecepatan, irama, kedalaman dan kesulitan bernapas 
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b) Catat pergerakan dada, catat ketidaksimetrisan, penggunaan otot – otot bantu 

napas, dan retraksi pada otot supraclaviculas dan interkosta 

c) Monitor suara napas tambahan seperti ngorok dan mengi 

d) Monitor pola napas 

e) Monitor keluhan sesak napas pasien 

f) Auskultasi suara napas, catat area dimana terjadi penurunan atau tidak adanya 

ventilasi dan keberadaan suara napas tambahan 

7. Implementasi Keperawatan 

         Implementasi merupakan komponen dari proses keperawatan, implementasi 

adalah kategori dari perilaku keperawatan dimana tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan (Potter & Perry, 2005). 

        Tindakan yang dilakukan pada anak bronkiolitis dengan bersihan jalan napas 

tidak efektif dilaksanakan sesuai dengan rencana asuhan keperawatan yang telah 

disusun sebelumnya. Waktu pelaksanaan selama 3 x 24 jam, dimulai dengan 

melakukan pengkajian, membuka jalan napas dengan chin lift, memposisikan 

pasien (postural drainase), memonitor kecepatan, irama, kedalaman dan kesulitan 

bernapas, dan melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam 

pemberian bronkolidator. 

8. Evaluasi Keperawatan 

Hasil yang diharapkan (Brunner & Suddarth, 2001) 

a. Menunjukkan perbaikan pertukaran gas dengan menggunakan bronkodilator 

dan terapi oksigen sesuai yang diresepkan  

1) Tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, konfusi, atau agitasi 
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2) Mempunyai nilai-nilai gas darah arteri yang stabil (tetapi tidak harus nilai-nilai 

yang normal karena perubahan kronis dalam kemampuan pertukaran gas dari 

paru-paru) 

b. Mencapai bersihan jalan napas 

1) Menghindari bahan-bahan yang merangsang dan suhu ekstrim 

2) Meningkatkan masukan cairan hingga 6 sampai 8 gelas sehari 

3) Melakukan drainase postural dengan benar 

4) Mengetahui tanda-tanda dini infeksi dan waspada terhadap pentingnya 

melaporkan tanda-tanda ini jika terjadi 

c. Memperbaiki pola pernapasan  

1) Berlatih dan menggunakan pernapasan digfragmatis dan bibir dirapatkan 

2) Menunjukkan penurunan tanda-tanda vital bernapas 

d. Melakukan aktivitas perawatan diri dalam batasan toleransi 

1) mengatur aktivitas untuk menghindari keletihan dan disppnea 

2) Menggunakan pernapasan terkendali ketika melakukan aktivitas 

e.  Mencapai toleransi aktivitas, dan melakukan latihan serta melakukan aktivitas 

dengan sesak napas lebih sedkit 

f. Mendapatkan mekanisme koping yang efektif serta ikut dalam program 

rehabilitasi paru 

g. Patuh terhadap program terapeutik 

1) Mengikuti regimen pengobatan yang diharuskan  

2) Mempertahankan tingkat aktivitas yang dapat diterima


