
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Jumlah penduduk yang semakin meningkat sangat mempengaruhi 

keadaan tempat tinggal di masyarakat khususnya di daerah perkotaan. Tempat 

tinggal penduduk masih belum memenuhi kriteria rumah sehat yaitu 

kurangnya ventilasi, pencahayaan, kelembapan udara di dalam ruangan 

(Kemenkes, 2017). Rumah yang tidak layak huni sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kadar CO2 yang mendukung berkembangnya bakteri 

Mycobacterium tuberculosis di dalam ruangan (Widoyono, 2011). Sekitar 1,7 

miliar orang sudah terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis sangat 

rentang menyebarkan Tuberkulosis paru (Tb paru) ke lingkungan sekitar 

(WHO, 2017).  

Peningkatan kasus Tb paru menyebabkan tingkat kesehatan menjadi 

buruk, diperkirakan ± 10 juta jiwa per tahun di dunia. Hal ini menyebabkan Tb 

paru masuk ke dalam sepuluh penyebab kematian secara global (WHO, 2017). 

Pada tahun 2016 sebanyak 10,4 juta kasus Tb paru, dalam rentang 8,8 juta 

sampai 12,2 juta. Peningkatan kasus Tb paru tertinggi terjadi di Asia Tenggara 

sebesar 45%, Afrika 25%, Pasifik Barat 17%. Ketiga negara ini menyumbang 

sebanyak 87% dari jumlah perkiraan kasus Tb paru di dunia (WHO, 2017). 

Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah kasus Tb paru 

terbanyak kedua setelah India secara global. Jumlah angka kematian akibat Tb 

paru diperkirakan sebanyak 1,4 juta kasus dan 0,4 juta kasus Tb paru pada 

orang dengan HIV (Kemenkes, 2017). Pravalensi Tb paru yang telah 
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didiagnosis oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 sebanyak 0,4%, tidak jauh 

berbeda dengan pravalensi tahun 2007. Kasus Tb paru tertinggi terjadi di lima 

provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat sebanyak 0,7%, Papua 0,6%, DKI 

Jakarta sebanyak 0,6%, Gorontalo sebanyak 0,5%, Banten sebanyak 0,4% dan 

Papua Barat sebanyak 0,4%. (Riskesdas, 2013). 

Kasus Tb paru di Provinsi Bali sebesar 37,33 per 100.000 penduduk 

dengan BTA positif tahun 2016. Kasus Tb paru tertinggi sebanyak 57,06 per 

100.000 penduduk terjadi di Wilayah Kota Denpasar dan kasus Tb paru 

terendah sebanyak 17,87 per 100.000 penduduk terjadi di Kabupaten Bangli. 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, capaian  angka notifikasi kasus atau 

case notification rate (CNR) sebesar 70 per 100.000 penduduk tahun 2015 dan 

tahun 2016 sebesar 75 per 100.000 penduduk yang diperkirakan akan naik 5% 

setiap tahun di Provinsi Bali (Dinas Kesehatan, 2017). 

Pravalensi kasus Tb paru di RSUD Sanjiwani Gianyar dari tahun 2014- 

2017 sebanyak 358 kasus Tb paru. Peningkatan kasus Tb paru pada laki-laki 

secara signifikan lebih tinggi daripada perempuan, alasan utama sangat 

berkaitan erat dengan rasio merokok laki-laki jauh lebih tinggi daripada 

perempuan yaitu 68,09% : 31,91% (Pedro et al., 2017). Pada saat studi 

pendahuluan yang dilakukan di Ruang Nakula RSUD Sanjiwani ditemukan 

sebanyak lima pasien Tb paru dengan bersihan jalan napas tidak efektif. 

Tb paru merupakan penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis yang dapat menular secara langsung melalui 

udara, ketika seorang pasien yang sudah terinfeksi Mycobacterium 

tuberculosis batuk dan mengeluarkan percikan dahak dan dihirup oleh orang 
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lain saat bernapas (Widoyono, 2008). Gejala umum yang sering muncul pada 

pasien Tb paru adalah batuk ≥ 4 minggu dengan atau tanpa sputum, malaise, 

gejala flu, demam ringan, nyeri dada, sesak napas, batuk darah (Padila, 2013).  

Sekret yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis 

menyebabkan terjadinya infeksi droplet yang masuk melewati jalan napas 

kemudian melekat pada paru-paru sehingga terjadi proses peradangan. Proses 

peradangan ini akan menyebar ke bagian organ lain seperti saluran 

pencernaan, tulang dan daerah paru-paru lainnya melalui media 

percontinuitum, hematogen dan limfogen yang akan menyerang sistem 

pertahanan primer. Pertahanan primer menjadi tidak adekuat, sehingga akan 

membentuk suatu tuberkel yang menyebabkan kerusakan membran alveolar 

dan membuat sputum menjadi berlebihan. Sputum yang sangat banyak dapat 

menyumbat jalan napas dan mengakibatkan bersihan jalan napas menjadi 

tidak efektif (Nurarif & Kusuma, 2015). 

Menurut penelitian yang dilakukan di Ruang Paru RSD HM Ryacudu 

Kotabumi Lampung Utara yang dilaksanakan selama sebulan dari bulan 

September s.d Oktober 2014, dengan mengambil responden sebanyak 30 

orang yang memiliki masalah pada sistem pernapasan dan responden perawat 

sebanyak dua orang untuk membandingkan diagnosis keperawatan. Pasien Tb 

paru yang menjalani rawat inap sebanyak 36,7% dan yang mengalami 

bersihan jalan napas tidak efektif sebanyak 67% (Apriyani, 2015). Menurut 

Penelitian yang dilakukan di Instalasi Rehabilitasi Medik RS Baptis Kediri 

selama tiga bulan dari bulan Juli s.d September 2010 sebanyak 87 pasien 

mengalami bersihan jalan napas tidak efektif (Nugroho & Kristiani, 2011). 



4 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Instalasi Rawat Inap Penyakit 

Dalam Rumah Sakit Pelabuhan Palembang Tahun 2013 terhadap tujuh 

responden yang diwawancarai bahwa sebagian besar pasien Tb paru tidak 

mampu batuk dan tidak dapat batuk secara efektif (Mardiono, 2013).  

Dampak dari pengeluaran sputum yang tidak lancar akan 

mengakibatkan sesak napas, terdengar suara ronkhi, sianosis, kelelahan, serta 

merasa lemah. Jika sudah berat akan mengalami penyempitan pada fungsi 

jalan napas yang menyebabkan obstruksi saluran pernapasan (Smeltzer & 

Bare, 2013).  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi bersihan jalan napas tidak 

efektif akibat dari proses pembersihan jalan napas tidak lancar dapat dilakukan 

dengan cara nonfarmakologi dengan melakukan latihan batuk efektif 

(Smeltzer & Bare, 2013). Latihan batuk efektif adalah suatu metode batuk 

dengan benar untuk memudahkan pengeluaran sputum secara maksimal. 

Latihan batuk efektif sangat penting dilakukan untuk meningkatkan 

mekanisme pembersihan jalan napas (Mubarak, Indrawati, & Susanto, 2015). 

Dengan latihan batuk efektif dapat meminimalkan penumpukan sekret pada 

jalan napas (Lusianah, Indaryani, & Suratun, 2012).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Peterongan 

Kabupaten Jombang tahun 2013, seluruh responden sebanyak 24 orang 

(100%) tidak pernah melakukan latihan batuk efektif, sebanyak 13 responden 

(54,2%) pasien Tb paru tidak dapat mengeluarkan sputum sebelum dilakukan 

latihan batuk efektif, sebanyak 19 responden (79,2%) pasien Tb paru dapat 

mengeluarkan sputum setelah dilakukan latihan batuk efektif, sebanyak lima 
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responden (20,8%) tidak dapat mengeluarkan sputum setelah dilakukan 

latihan batuk efektif. Terjadi peningkatan volume sputum yaitu specimen satu 

sebelum dilakukan latihan batuk efektif yaitu sebesar 0,32 cc menjadi 0,88 cc 

setelah dilakukan latihan batuk efektif. Specimen dua setelah dilakukan 

latihan batuk efektif volume sputum sebesar 1,6 cc. Bahwa ada peningkatan 

volume sputum setelah dilakukan latihan batuk efektif pada pasien Tb paru 

(Alie & Rodiyah, 2013). 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

Tb Paru Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Di Ruang Nakula RSUD 

Sanjiwani Tahun 2018”. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dibuat suatu perumusan 

masalah yaitu “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

Tb Paru Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Di Ruang Nakula RSUD 

Sanjiwani Tahun 2018 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien Tb paru 

dengan bersihan jalan napas tidak efektif di Ruang Nakula RSUD Sanjiwani. 
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2. Tujuan khusus 

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Menyajikan pengkajian keperawatan pada pasien Tb paru dengan bersihan 

jalan napas tidak efektif di Ruang Nakula RSUD Sanjiwani  

b. Menyajikan diagnosa keperawatan pada pasien Tb paru dengan bersihan 

jalan napas tidak efektif di Ruang Nakula RSUD Sanjiwani  

c. Menyajikan intervensi keperawatan pada pasien Tb paru dengan bersihan 

jalan napas tidak efektif di Ruang Nakula RSUD Sanjiwani  

d. Menyajikan implementasi keperawatan pada pasien Tb paru dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif di Ruang Nakula RSUD Sanjiwani  

e. Menyajikan evaluasi keperawatan pada pasien Tb paru dengan bersihan 

jalan napas tidak efektif di Ruang Nakula RSUD Sanjiwani  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau 

mengembangkan ilmu keperawatan medikal bedah khususnya asuhan 

keperawatan pada pasien Tb paru dengan bersihan jalan napas tidak efektif  

dan diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengaplikasikan ilmu 

keperawatan yang didapat dari perkuliahan. 

b. Peneliti lain 

Sebagai sumber data dan menambah pengetahuan bagi peneliti yang 

akan melakukan penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi perawat  

Hasil penelitian ini diharapkan perawat dapat memberikan asuhan 

keperawatan secara komprehensif pada pasien Tb paru dengan bersihan jalan 

napas tidak efektif. 

b. Bagi manajemen 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi kepala ruangan dalam 

melakukan monitoring atau supervisi tentang pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada pasien Tb paru dengan bersihan jalan napas tidak efektif.



 

 

 


