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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Dewasa ini, angka penduduk yang terkena Tb Paru sangatlah tinggi. 

Penularan dapat terjadi secara tidak sengaja, misalnya melalui udara. 

Seseorang pada awal mengidap Tb paru tidak dapat diketahui gejalanya 

dengan mata telanjang karena bakteri tuberkolosis bersifat dormain sehingga 

pada masa awal invasi tidur di dalam tubuh kemudian setelah bertahun-tahun 

akan aktif kembali jika daya tahan tubuh dari manusia yang terkena menurun.  

Tuberkulosis ( TB ) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan 

oleh Mycobakterium tuberculosis. Kuman batang aerobik dan tahan asam ini, 

dapat merupakan organisme patogen maupun saprofit. Ada beberapa 

mikrobakteri patogen, tetapi hanya strain bovin dan manusia yang patogenik 

terhadap manusia. Basil tuberkel ini berukuran 0,3x2 sampai 4 mm, ukuran ini 

lebih kecil daripada sel darah merah. (Price and Wilson, 2006) 

Grafik angka penjaringan suspek secara umum di Indonesia 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun , khususnya dari tahun 2003 

sampai 2006 terjadi peningkatan secara signifikan, meskipun pada tahun 2007 

dan 2009 terjadi penurunan. Pada tahun 2007 terjadi penurunan sebesar 82 per 

100.000 penduduk dibandingkan dari tahun 2006 dan tahun 2009 terjadi 

penurunan sebesar 7 per 100.000 penduduk dibandingkan tahun 2008. Untuk 

tahun 2010 triwulan pertama dibandingkan dengan tahun 2009 triwulan 
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pertama terjadi penurunan sebesar 7 per 100.000 penduduk. (Depkes RI, 

2010) 

Apabila bakteri tuberkulin dalam jumlah yang bermakna berhasil 

menembus mekanisme pertahanan sistem pernapasan dan berhasil menempati 

saluran napas bawah, pejamu akan melakukan respons imun dan inflamasi 

yang kuat. Karena respons yang hebat ini terutama yang diperantarai sel – T, 

hanya sekitar 5% orang yang terpajan basil tersebut akan menderita 

tuberkolosis aktif. Hanya individu yang mengidap infeksi tuberkolosis aktif 

yang menularkan penyakit ke individu lain dan hanya selama masa infeksi 

aktif. ( Corwin, 2009) 

Tugas seorang perawat dalam menghadapi pasien dengan tuberkulosis 

paru yaitu dengan melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan 

melaksanakan setiap intervensi baik mandiri dan kolaborasi sesuai dengan 

teori yang ada. Perawat juga mempunyai peran sebagai pendidik klien dengan 

melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai penyakit. Sehingga perawat 

harus dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat untuk melakukan 

pencegahan penyakit. 

 

B. Identifikasi masalah 

Penulis melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

melakukan pencegahan penularan tuberkulosis paru sehingga tingkat 

kewaspadaan terhadap penyakit masih kurang, karena itu penulis tertarik 
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untuk membuat tulisan tentang Asuhan Keperawatan Pada Tn. S Dengan 

Tuberkulosis Paru Di Ruang Sakura Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. 

 

C. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah agar penulis dapat 

mengetahui dalam penatalaksanaan asuhan keperawatan pada pasien 

tuberculosis paru. 

2. Tujuan Khusus 

Laporan ini dibuat untuk mengetahui atau membahas mengenai: 

a. Pengkajian yang dilakukan pada Tn. S. 

b. Diagnosa keperawatan yang muncul pada Tn. S. 

c. Perencanaan keperawatan yang dilakukan pada Tn. S. 

d. Tindakan keperawatan yang telah dilakukan pada Tn. S. 

e. Evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan pada Tn. S. 

 

D. Manfaat 

Manfaat penulisan karya tulis ini adalah : 

1. Bagi Institusi 

Sebagai sumber informasi dan menambah keilmuan di dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan yang dapat diimplementasikan di 

dalam kasus nyata dalam pendidikan keperawatan. 
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2. Bagi Rumah Sakit 

Dapat menjadi masukan bagi tenaga kesehatan yang ada di rumah 

sakit khususnya perawat di Instalansi Pernapasan dalam melakukan 

pelayanan dalam melakukan asuhan keperawatan dan menambah referensi. 

3. Bagi Pasien 

Sebagai bukti nyata yang menunjukan bahwa pasien dan keluarga 

telah menerima asuhan keperawatan dan mendapat pengetahuan 

sehubungan dengan penyakit yang diderita oleh pasien dan memiliki 

tujuan memberi bantuan dalam pemecahan masalah kesehatan yang 

dialami oleh pasien. 

4. Bagi Penulis 

a. Merupakan bahan untuk meningkatkan wawasan yang berhubungan 

dengan kemampuan penerapan konsep keperawatan yang didapatkan 

selama pendidikan  dalam praktik keperawatan secara nyata. 

b. Sebagai bahan untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan 

ketrampilan tentang asuhan keperawatan klien dengan Tuberkulosis 

Paru. 


