
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pneumonia dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

1. Pengertian pneumonia 

Pneumonia merupakan suatu proses peradangan dimana terdapat 

konsolidasi yang disebabkan pengisian rongga alveoli oleh eksudat. Pertukaran 

gas tidak dapat berlangsung pada daerah yang mengalami konsolidasi, begitupun 

dengan aliran darah di sekitar alveoli, menjadi terhambat dan tidak berfungsi 

maksimal. Hipoksemia dapat terjadi, bergantung pada banyaknya jaringan paru-

paru yang sakit (Somantri, 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 pneumonia 

Menurut Nurarif & Kusuma(2015) penyebaran infeksi terjadi melalui 

droplet dan sering disebabkan olehStreptococcus 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. Kasifikasi pneumonia 

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 patogen. Dapat 

juga terjadi pneumonia yang mempunyai etiologi bakteri multipel (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. Bersihan jalan napas 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).  

5. Penyebab bersihan jalan japas tidak efektif 

Menurut PPNI(2017) penyebab terjadinya bersihahan jalan napas tidak 

efektif yaitu spasme jalan napas, hiperskresi jalan napas, disfungsi neuromuskuler, 

benda asing dalam jalan napas, adanya jalan napas buatan, sekresi yang tertahan, 

hyperplasia dinding jalan napas, proses infeksi, respon alergi, dan efek agen 

farmakologis (misalnya anastesi). 

6. Patofisiologi bersihan jalan napas tidak efektif pada 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). 

Reaksi inflamasi dapat terjadi di alveoli, yang 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).  



9 
 

Batuk diakibatkan oleh iritasi membrane mukosa dimana saja dalam 

saluran pernapasan. Stimulus yang menghasilkan batuk dapat timbul dari suatu 

proses infeksi. Batuk adalah proteksi utama pasien terhadap akumulasi sekresi 

dalam bronki dan bronkiolus. Pasien yang batuk cukup lama hampir selalu 

membentuk sputum(Smeltzer & Bare, 2013).Dalam sistem pernapasan orang 

dewasa memproduksi lebih kurang 100ml lendir per hari  yang biasanya tertelan. 

Jika produksi lendir berlebihan pengeluarannya menjadi tidak efektif sehingga 

lendir yang tertumpuk berupa sputum atau dahak.Ekspektorasi diartikan sebagai 

pengeluaran dahak atau sputum yang meningkat jumlahnya.Produksi dahak dapat 

meningkat karena adanya rangsangan pada membran mukosa secara fisik, 

kimiawi, maupun karena infeksi.Pada infeksi, dahak dapat bercampur dengan pus 

serta produk inflamasi lain (Djojodibroto, 2014). 

 

B. Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien Pneumonia dengan Bersihan 

Jalan Napas Tidak Efektif 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Disini semua 

data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan status kesehatan pasien saat 

ini. Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan aspek 

biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual pasien (Asmadi, 2008). Pengkajian 

meliputi: 

a. Identitas pasien 

 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). 
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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). 

c. Riwayat kesehatan 

1) Riwayat kesehatan dahulu 

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 dijalanidan 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 
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memberikan presdiposisi keluhan seperti adanya riwayat sesak napas, batuk dalam 

jangka waktu lama, sputum berlebih dari generasi terdahulu (Muttaqin, 2008) 

d. Fisiologis 

1) Pasien tidak mampu batuk 

2) Pasien mengeluarkan dahak berlebih 

3) Terdapat suara napas tambahan 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang dibuat oleh perawat 

professional yang memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan 

pasien, baik aktul ataupun potensial , yang ditetapkan berdasarkan analisis dan 

interpretasi data hasil pengkajian. Pernyataan diagnosa keperawatan harus jelas, 

singkat  dan lugas terkait masalah kesehatan pasien berikut penyebabnya yang 

dapat diatasi melalui tindakan keperawatan (Asmadi, 2008). 

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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Gejala dan tanda menurut PPNI (2017) yaitu sebagai berikut: 

a. Mayor  

1) Objektif  

a) Batuk tidak efektif 

 Batuk tidak efektif adalah batuk yang gaduh, dorongan udara yang sangat 

kuat dari paru-paru, yang tidak mengeluarkan sputum atau darah.Hal ini 

merupakan keluhan yang paling sering pada pasien dengan gangguan 

pernapasan.Batuk tidak efektif dapat menyebabkan gangguan, seperti kolapsnya 

jalan napas atau rupturnya alveoli atau blebs (William & Wilkins, 2011). 

b) Tidak mampu batuk 

c) Sputum berlebih 

 Orang dewasa normal membentuk sputum sekitar 100ml/hari. Jika 

produksi sputum berlebihan maka proses pembersihan mungkin tidak efektif lagi 

sehingga sputum akan tertimbun. Perlu dipelajari sumber sputum, warna, volume, 

dan konsistensi dari sputum (Muttaqin, 2010). 

d) Mengi, wheezing dan atau ronkhi kering 

Mengi adalah napas yang berbunyi seperti bunyi suling yang menunjukkan 

adanya penyempitan saluran napas, baik secara fisiologik (oleh karena dahak) 

maupun secara anatomic (oleh karena konstriksi).Wheezing dapat terjadi secara 

difus di seluruh dada seperti pada asma atau pada lokal seperti penyumbatan oleh 

lendir atau benda asing. Jika wheezing didahului oleh batuk di malam hari saat 

tidur, mungkin disebabkan oleh aspirasi refluks esofagus (Djojodibroto, 2014). 

 

 



13 
 

b. Minor 

1) Subjektif  

a) Dispnea  

Dispnea merupakan gejala subjektif berupa keinginan penderita untuk 

meningkatkan upaya mendapatkan udara pernapasan, karena sifatnya subjektif 

dispnea tidak dapat diukur (namun terdapat gradasi sesak napas).Dispnea sebagai 

akibat peningkatan upaya untuk bernapas (work of breathing) dapat ditemui dalam 

berbagai kondisi klinis penyakit. Penyebabnya adalah meningkatnya tahanan jalan 

napas seperti pada obstruksi jalan napas atas, asma, dan pada penyakit obstruksi 

kronik (Djojodibroto, 2014). 

b) Sulit bicara  

c) Ortopnea  

Ortopnea adalah ketidakmampuan untuk bernapas, kecuali dalam posisi 

tegak atau berdiri. Pola ini sering ditemukan pada seseorang yang mengalami 

kongestif paru (Mubarak, Indrawati, & Susanto, 2015). Ortopnea juga terjadi pada 

pada penyakit paru tahap lanjut dan paralisis diafragma bilateral (Djojodibroto, 

2014). Ortopnea bisa berasal dari kenaikan tekanan hidrostatik pada vaskular paru 

yang berkaitan dengan efek gravitasi pada posisi terlentang (William & Wilkins, 

2011).   

2) Objektif  

a) Gelisah  
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b) Sianosis 

 Sianosis merupakan perubahan kulit, mukosa menjadi kebiru-biruan akibat 

kekurangan oksigen yang selanjutnya vasokonstriksi perifer (Tamher & Heryati, 

2011) 

c) Bunyi napas menurun 

Bunyi napas menurun dapat disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu aliran 

udara pernapasan yang berkurang sehingga suara napas menjadi pelan seperti 

yang terjadi pada emfisema, paralisis diafragma, atau kemungkinan obstruksi 

saluran napas, kemungkinan lain adalah transmisi suara napas dari sumber bunyi 

ke dinding dada yang berkurang (Djojodibroto, 2014). 

d) Frekuensi napas berubah 

 Pada orang normal dalam keadaan istirahat, pernapasannya teratur 

(regular) dengan frekuensi di antara 12-20 kali per menit, pergerakan napas 

terlihat pada dada dan perut.Frekuensi pernapasan dapat berubah yaitu takipnea 

merupakan bernapas dengan cepat, biasannya menunjukkan adanya penurunan 

keteregangan paru atau rongga dada.Bradipnea yaitu penurunan frekuensi napas 

atau pernapasannya melambat, apnea yaitu tidak adanya respirasi selama paling 

sedikit 10 detik. Keadaan ini sering ditemukan pada saat tidur dan menandakan 

adanya sleep apnea syndrome(Djojodibroto, 2014). 

e) Pola napas berubah 

Perubahan pola napas mengacu pada frekuensi, volume, irama, dan usaha 

pernapasan. Pola napas yang normal ditandai dengan pernapasan yang tenang, 

berirama, dan tanpa usaha (Mubarak et al., 2015). 
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  Rumusan diagnosa keperawatan adalah bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan 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) 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. 

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). 

Tujuan dan kriteria hasil menurut Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson 

(2013) adalah sebagai berikut:               

a. Tujuan dan Kriteria hasil 

1) Nursing outcomes classification (NOC): 

a) Status pernapasan: kepatenan jalan napas 

Kepatenan jalan napas adalah saluran trakeobronkial yang terbuka dan 

lancar untuk pertukaran udara 

2) Kriteria Hasil: 

a) Frekuensi pernapasan normal (skala 5) 



16 
 

b) Irama pernapasan normal (skala 5) 

c) Kedalaman inspirasi normal (skala 5) 

d) Kemampuan untuk mengeluarkan sekret tidak terganggu (skala 5)  

1) Nursing interventions classification (NIC) menurut Bulechek, Butcher, 

Dochterman, & Wagner(2013): 

a) Bersihan jalan napas tidak efektif 

Bersihan jalan napas tidak efektif adalah ketidakmapuan untuk membersihkan 

sekresi atau obstruksi dari saluran napas untuk mempertahankan bersihan jalan 

napas 

(1) Manajemen jalan napas 

Fasilitasi kepatenan jalan napas 

(a) Posisikan pasien untuk memeksimalkan ventilasi 

(b) Lakukan fisioterapi dada  

(c) Buang sekret dengan memotivasi pasien untuk melakukan batuk atau 

menyedot lendir 

(d) Motivasi pasien untuk bernapas pelan, dalam, dan batuk 

(e) Instruksikan bagaimana agar bisa melakukan batuk efektif 

(f) Auskultasi suara napas, catat area yang ventilasinya menurun atau tidak ada 

dan adanya suara tambahan 

(g) Ajarkan pasien bagaimana menggunakan inhaler sesuai resep 

(h) Posisikan untuk meringankan sesak napas 

(i) Kelola pemberian nebulizer 

(j) Monitor status pernapasan dan oksigenasi 
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4. Pelaksanaan/ implementasi keperawatan 

Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana 

asuhan keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu 

pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asmadi, 2008). Tahap ini 

akan muncul bila perencanaan diaplikasikan pada pasien. Tindakan yang 

dilakukan mungkin sama, mungkin juga berbeda denga urutan yang dibuat pada 

perencaan sesuai dengan kondisi pasien (Debora, 2012). Implementasi 

keperawatan akan sukses sesuai dengan rencana apabila perawat mempunyai 

kemampuan kognitif, kemampuan hubungan interpersonal, dan ketrampilan dalam 

melakuka tindakan yang berpusat pada kebutuhan pasien (Dermawan, 2012). 

5. Evaluasi 

 Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan 

tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan (Asmadi, 2008). 

Format yang dapat digunakan untuk evaluasi keperawatan menurut (Dinarti et al., 

2009)  yaitu format SOAP yang terdiri dari: 

a. Subjective, yaitu pernyataan atau keluhan dari pasien. Pada pasien pneumonia 

dengan bersihan jalan napas tidak efektif diharapkan pasien tidak mengeluh 

sulit sulit bernapas (dispnea), pasien tidak mengeluh sulit bicara, pasien tidak 

mengeluh ortopnea 

b. Objektive, yaitu data yang diobservasi oleh perawat atau keluarga. Pada 

pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif  indikator evaluasi menurut 

Moorhead et al. (2013) yaitu: 

1) Frekuensi pernapasan normal yaitu 12-20 kali per menit 
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2) Irama pernapasan normal yaitu teratur 

3) Kedalaman inspirasi normal yaitu melibatkan ekspansi dan ekshalasi penuh 

paru  

4) Kemampuan untuk mengeluarkan sekret tidak terganggu  

b. Analisys, yaitu kesimpulan dari objektif dan subjektif (biasaya ditulis dala 

bentuk masalah keperawatan). Ketika menentukan apakah tujuan telah 

tercapai, perawat dapat menarik satu dari tiga kemungkinan simpulan : 

1) Tujuan tercapai; yaitu, respons klien sama dengan hasil yang diharapkan 

2) Tujuan tercapai sebagian, yaitu hasil yang diharapkan hanya sebagian yang 

berhasil dicapai (2 indikator evaluasi tercapai) 

3) Tujuan tidak tercapai 

c. Planning, yaitu rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


