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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 

penting di tingkat global, regional, nasional, maupun lokal. Tuberkulosis 

menyebabkan 5000 kematian per hari, atau hampir 2 juta kematian per tahun 

di seluruh dunia. Tuberkulosis, HIV atau AIDS, dan malaria secara bersama-

sama merupakan penyebab 6 juta kematian setiap tahun. Seperempat juta 

(25%) kematian karena tuberkulosis berhubungan dengan HIV. Insidensi 

global tuberkulosis terus meningkat sekitar 1% per tahun, terutama karena 

peningkatan pesat insidensi tubrkulosis di Afrika berkaitan dengan 

komorbiditas HIV atau AIDS, (WHO, 2009). 

Jumlah penderita tuberkulosis di Surakarta pada tahun 2011 menempati 

10 besar tertinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2010 jumlah penderita 

tuberkulosis di kota Surakarta mencapai 480 orang, tahun 2011 jumlah 

penderita tuberkulosis di Surakarta mencapai 405 orang, dari angka kejadian 

tersebut pada tahun 2011 jumlah penderita tuberculosis di Surakarta 

mengalami penurunan, (DKK Surakarta, 2012). 

Sedangkan di puskesmas Pucangsawit pada bulan April 2012 penyakit 

tuberkulosis menempati peringkat enam besar dari kasus yang ada dengan 

dua orang yang mengalami tuberkulosis dari 2916 yang berkunjung ke 

puskesmas Pucangsawit. Dengan data tersebut menunjukkan masih ada yang 
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menderita tuberkulosis, dan harus ditangani dengan baik untuk menuju 

Indonesia bebas tuberculosis, (UPT Puskesmas Pucangsawit, 2012). 

Penyakit tuberkulosis adalah penyakit yang dapat menular dan 

membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu yang lama, sehingga 

membutuhkan peran serta keluarga dalam melakukan asuhan keperawatan, 

dikarenakan anggota keluarga beresiko tinggi tertular tuberkulosis. Selain itu 

dalam melakukan pengobatan membutuhkan peran serta keluarga dalam 

mengawasi pengobatan pada pasien tuberkulosis, karena apabila 

pengobatannya tidak teratur, pemakaian obat anti tuberkulosis yang tidak 

tepat, maupun pengobatan yang terputus dapat mengakibatkan resistensi 

bakteri terhadap obat, dan pengobatan yang dilakukan akan sia – sia, 

(Muttaqin, 2008). 

Dari hal tersebut diatas menjadikan alasan penulis untuk mengambil 

judul ”Asuhan Keperawatan Keluarga Tn.P Dengan Gangguan Sistem 

Pernafasan : Tuberkulosis Paru Pada NY.S Di RT 03 RW 04 Pucangsawit, 

Jebres, Surakarta”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik melakukan asuhan 

keperawatan dengan judul “Asuhan keperawatan keluarga Tn. P dengan 

Gangguan Sistem Pernafasan : Tuberkulosis pada Ny. S di Desa Pucangsawit 

Rt 02 / Rw 04 Wilayah Kerja Puskesmas Pucang Sawit”. 
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C. TUJUAN 

1. Tujuan umum : 

Memberikan asuhan keperawatan pada keluarga Tn.P dengan 

masalah sistem pernafasan : tuberkulosis pada Ny.S di Pucangsawit RT 

03 RW 04, Jebres, Surakarta. 

2. Tujuan khusus : 

a. Melakukan pengkajian pada keluarga Tn.P dengan masalah 

tuberkulosis pada Ny.S di RT 02 RW 03 Pucangsawit, Jebres, 

Surakarta. 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga Tn.S dengan masalah 

tuberkulosis  pada Ny.S di RT 02 RW 03 Pucangsawit, Jebres, 

Surakarta. 

c. Menentukan rencana keperawatn yang akan dilakukan dalam asuhan 

keperawatan keluarga Tn.P dengan masalah tuberkulosis pada Ny.S 

di RT 02 RW 03 Pucangsawit, Jebres, Surakarta. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan keluarga Tn.P dengan masalah 

tuberkulosis pada Ny.S di RT 02 RW 03 Pucangsawit, Jebres, 

Surakarta. 

e. Melakukan evaluasi , hasil dari tindakan keperawatan yang sudah 

dilakukan. 
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D. MANFAAT 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelayanan berarti 

bagi institusi pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan penulis. 

1. Institusi Puskesmas 

Sebagai masukan untuk institusi dan juga untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan untuk menciptakan kenyamanan dan kepuasan 

klien. 

2. Bagi Perawat 

Agar lebih intensif dan inovatif dalam memberikan asuhan 

keperawatan khususnya pada pasien tuberkulosis paru. 

3. Institusi Pendidikan 

Bagi instutisi pendidikan ilmu keperawatan sebagai bahan bacaan 

dan menambah wawasan bagi mahasiswa kesehatan khususnya 

mahasiswa keperawatan dalam hal penambahan pengetahuan dan 

perkembangan tentang Tuberkulosis. 

4. Penulis 

a. Untuk mendapatkan data nyata tentang tuberkulosis yang dialami 

oleh klien Ny.S. 

b. Untuk menambah khasanah keilmuan bagi penulis dan mengkaji 

permasalahan mengenai tuberkulosis. 

c. Memperoleh pengalaman dalam proses asuhan keperwatan keluarga 

dan menambah wawasan melalui asuhan keperawatan yang 

dilakukan.  


