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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi paru masih merupakan penyebab kematian yang 

amat penting di Indonesia. Baik yang mengenai cabang-cabang pembuluh 

paru (bronkus, bronkiolus) atau yang mengenai jaringan paru-paru 

(pneumonia, TBC) (Tjandra, 2001). 

Penyakit paru merupakan penyakit infeksi yang paling sering 

ditemukan dimasyarakat maupun yang dirawat di rumah sakit, dan masih 

merupakan masalah kesehatan utama di seluruh dunia. Penyakit infeksi 

paru berkisar 60-80 % dari seluruh penyakit paru, sedangkan sisanya 20-

40% adalah penyakit noninfeksi. (Tjandra, 2001) 

Masalah kesehatan dengan gangguan system pernafasan masih 

menduduki peringkat yang tinggi sebagai penyebab utama morbidilitas 

dan mortalitas. Efisi pleura adalah salah satu kelainan yang mengganggu 

system pernafasan. Efusi pleura sendiri sebenarnya bukanlah diagnosa dari 

suatu penyakit melainkan hanya lebih merupakan simtoms / komplikasi 

dari suatu penyakit. (Sarwono. 1999; 786) 

Efusi pleura adalah akumulasi cairan yang berlebih pada rongga 

pleura, cairan tersebut mengisi ruangan yang mengelilingi paru. Cairan 

dalam jumlah yang berlebihan dapat menggangu pernafasan dengan 
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membatasi perenggangan paru selama inhalasi Efusi pleura di diagnosis 

berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan di konfirmasi oleh foto 

thorak dengan foto thorak posisi lateral decubitus dapat diketahui adanya 

cairan dalam rongga pleura sebanyak paling sedikit 500 ml, sedangkan 

dengan posisi AP atau PA paling tidak cairan dalam rongga sebanyak 300 

ml. ( Dewabenny, 2008). 

Berbagai permasalahan keperawatan yang timbul, masalah actual 

maupun potensial akibat adanya efusi pleura antara lain ketidakefektifan 

pola nafas, gangguan rasa nyaman, gangguan pemenuhan tidur, dan 

istirahat, kurangnya pengetahuan tentang proses penyakit,. Gangguan 

pemenuhan nutrisi yang menyebabkan penurunan berat badan, serta masih 

banyak lagi permasalahan lain yang mungkin timbul. 

 

B.    Identifikasi Masalah 

       Bagaimana cara pencegahan Efusi pleura. 

 

 C.   Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui asuhan keperawatan pada penyakit infeksi saluran 

pernafasan (Efusi pleura).  
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2. Tujuan Khusus 

a.    Mengetahui tanda dan gejala efusi pleura pada Ny. K. 

b. Mengetahui evaluasi pada Ny. K. 

c. Mengetahui diagnosa asuhan keperawatan pada Ny. K. 

d. Mengetahui cara mengatasi masalah efusi pleura. 

D.     Manfaat Penelitian 

1. Sebagai informasi mengenai masalah keperawatan penyebab infeksi 

paru danpenatalaksanaan masalah keperawatan sebagai pertimbangan 

pemberian  pengobatan yang tepat dan rasional. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang kesehatan 

khususnya dibidang  Pulmonologi, serta mengasah keterampilan 

menulis    yang sangat diperlukan di masa yang akan datang. 
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