
ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. P DENGAN SPONDILITIS   

TUBERCULOSIS dan SOFT TISSUE TUMOR FEMUR DEKSTRA 

DI RS ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar  

Profesi Ners (Ns) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

HANA ROSIANA ULFAH 

J 230 113 008 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 



1 

 

 
    

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Spondilitis  tuberculosis (TB) adalah penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang mengenai tulang belakang, 

penyakit ini dikenal juga dengan Pott’s disease. Pada tahun 1779 Spondilitis  

TB telah ditemukan pada mumi dari Spanyol dan Peru (Paramarta, dkk. 

2008).  

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), kasus baru 

Tuberculosis lebih dari 8 juta per tahun yang ada di seluruh dunia. Dari 

seluruh penduduk dunia, 20-33% diperkirakan telah terinfeksi oleh 

Mycobacterium tuberculosis. Indonesia berada pada urutan ketiga setelah 

India dan China dengan penemuan 583.000 kasus baru pertahun, terdapat 

262.000 orang dengan kasus TB menular dan angka kematian 140.000 orang 

pertahun.1,3 Kejadian TB ekstrapulmonal sekitar 4000 kasus setiap tahun di 

Amerika, tempat yang paling sering terkena adalah tulang belakang. Angka 

ini mencapai hampir setengah dari kejadian TB ekstrapulmonal yang 

mengenai tulang dan sendi (Paramarta dkk, 2008). 

Penanganan yang dilakukan pada Spondilitis  Tuberculosis berupa 

terapi dasar tuberkulosis dengan obat anti tuberkulosis (OAI) dan 

medikamentosa lain, konservatif dengan penggunaan ortosis, dan operatif 
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dengan tindakan debridement, evakuasi pus, serta stabilisasi segmen tulang 

belakang bila didapatkan ketidakstabilan tulang belakang (Rahim dkk. 2011). 

Soft Tissue Tumor atau Soft Tissue Sarkoma adalah suatu kelompok 

tumor yang biasanya berasal dari jaringan ikat, dan ditandai sebagai massa di 

anggota gerak, badan, atau retroperitoneum (Toy et al. 2011). Kinoshita, G,. 

et al (2002) dalam jurnal “Bone and Soft Tissue Tumor of the Foot : review of 

83 cases” menyatakan bahwa salah satu hasil dari penelitiannya adalah 

mayoritas tumor tulang terletak di daerah kaki dan ujung telapak kaki. 

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh penulis dari ruang Instalasi 

Bedah Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta, 

terdapat 4 kasus atau sama dengan 1,05 % Spondilitis Tuberculosis dan Soft 

Tissue Tumor pada bulan Juli dari 382 kasus lain pada bulan tersebut.  

Dengan fenomena tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat 

judul Karya Tulis Ilmiah “Asuhan Keperawatan pada Tn. P dengan Spondilitis  

Tuberculosis dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra di RS Ortopedi Prof. DR. 

R. Soeharso Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah yaitu 

bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada pasien pre, intra dan post 

operasi tindakan debridement dan evakuasi abses pada kasus Spondilitis  
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Tuberculosis dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra di RS Ortopedi Prof. DR. 

R. Soeharso Surakarta?. 

 

C. Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah penulis mempunyai tujuan : 

1. Tujuan Umum 

Penulis dapat memahami asuhan keperawatan pada pasien pre, intra 

dan post op operasi tindakan debridement dan evakuasi abses pada kasus 

Spondilitis  Tuberculosis dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra di RS 

Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada pasien pre, intra dan post op tindakan 

debridement dan evakuasi abses pada kasus Spondilitis  Tuberculosis 

dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra.  

b. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien pre, intra dan post op 

tindakan debridement dan evakuasi abses pada kasus Spondilitis  

Tuberculosis dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra.  

c. Merumuskan intervensi perawatan pada pasien pre, intra dan post op 

tindakan debridement dan evakuasi abses pada kasus Spondilitis  

Tuberculosis dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra.  
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d. Melaksanakan implementasi pada pasien pre, intra dan post op tindakan 

debridement dan evakuasi abses pada kasus Spondilitis  Tuberculosis 

dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra.  

e. Melakukan evaluasi pada pasien pre, intra dan post op tindakan 

debridement dan evakuasi abses pada kasus Spondilitis  Tuberculosis 

dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra.  

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah:  

1. Bagi penulis, sebagai suatu pengalaman mengelola asuhan keperawatan 

dengan pasien operasi debridement dan evakuasi abses dengan kasus 

Spondilitis  Tuberculosis dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra.  

2. Bagi klien dan keluarga, sebagai ilmu pengetahuan dan mampu 

memahami tentang penyakit Spondilitis  Tuberculosis dan Soft Tissue 

Tumor Femur dekstra serta penatalaksanaannya.  

3. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan, sebagai referensi dan tambahan 

informasi dalam peningkatan dan mutu pendidikan.  

4. Bagi Rumah Sakit, sebagai tambahan informasi dalam saran dan evaluasi.  

 

 

 


