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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang menyerang parenkim 

paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Selain paru, penyakit 

ini juga dapat menyebar kebagian tubuh lain seperti meningen, ginjal, tulang 

dan nodus limfe (Somantri, 2008). 

Sejak tahun 2000, World Health Organization (WHO) menyatakan 

bahwa tuberculosis adalah remerging disease (penyakit yang bisa kambuh 

lagi), karena angka kejadian penyakit tuberculosis pada tahun 1990an yang 

telah menurun kembali meningkat. Di Indonesia angka kejadian tuberculosis 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Muttaqin, 2008). Tuberkulosis 

adalah penyakit menular yang paling mematikan di Indonesia. Berdasarkan 

hasil penelitian pada tahun 2010, 289 dari 100.000 jiwa meninggal karena 

penyakit menular tersebut (Depkes, 2010). 

Menurut Muttaqin (2008), program pemerintah untuk menanggulangi 

tuberkulosis dikenal dengan Directly Observed Treatment Short Course 

(DOTSC). DOTSC yang direkomendasikan oleh WHO terdiri dari lima 

komponen, yaitu: Komitmen politis berupa dukungan para pengambil 

keputusan dalam penanggulangan tuberkulosis, diagnosis tuberkulosis melalui 

pemeriksaan sputum secara microskopik langsung dan pemeriksaan penunjang 

lainnya seperti pemeriksaan radiologis dan kultur, pengobatan tuberkulosis 

dengan panduan Obat Anti-Tuberkulosis (OAT) jangka pendek dibawah 

pengawasan langsung oleh Pengawasan Menelan Obat (PMO), kesinambungan 

ketersediaan panduan OAT jangka pendek yang cukup, dan pencatatan dan 

pelaporan yang baku.  

Penemuan penderita tuberkulosis masih rendah dari harapan yaitu 

kurang lebih 51%, padahal cakupan puskesmas pelaksana DOTS sejak tahun 
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2007 telah mencapai 100%, namun angka keberhasilan telah mencapai 91% 

sejak tahun 2005. Hal ini belum berarti terhadap penurunan angka kejadian. 

Dimana Indonesia pada tahun 2009 menduduki ranking kelima di dunia 

penderita tuberkulosis terbanyak (Nizar, 2010). Oleh karena itu peran 

puskesmas sangat penting untuk meningkatkan pelayanan penanganan TB 

paru. 

Dari bulan Januari – Maret 2015 data dari Puskesmas Gatak ditemukan 

ada tiga warga kecamatan Gatak yang menderita tuberkulosis, dua diantaranya 

adalah warga desa Sanggrahan, kelurahan Krajan. Sebagian besar tuberkulosis 

diderita oleh warga menengah kebawah. Penularan penyakit ini termasuk cepat 

disebabkan padatnya penduduk, mayoritas rumah penduduk masih non 

permanen dengan pencahayaan yang kurang dan lingkungan tempat tinggalnya 

kotor. Hal tersebut tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat 

tentang penyakit tuberkulosis dan penyebabnya sehingga resiko penularan 

tuberkulosis sangatlah tinggi. Tuberkulosis biasanya menyerang penduduk yng 

berusia produktif yaitu mulai umur 16 sampai 60 tahun, hal tersebut 

menyebabkan produktifitas penduduk menurun sehingga angka ketergantungan 

ekonomi meningkat (Depkes, 2010).  

Peran keperawatan keluarga adalah untuk membantu keluarga 

memenuhi 5 fungsi keluarga, karena perawatan oleh pelayanan kesehatan harus 

seimbang dengan perhatian yang diberikan keluarga dalam proses 

mempercepat penyembuhan. Peran keluarga sangat penting sebagai motivator, 

edukator, fasilitator, inisiator, pemberi perawatan, koordinator, dan mediator 

terhadap anggota keluarga yang menderita tuberkulosis paru (Friedman, 2010). 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menjadikan kasus tersebut sebagai tugas 

akhir dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan 

pada keluarga Tn. S dengan masalah utama Tuberculosis Paru pada Ny. R di 

desa Sanggrahan, Krajan, Gatak, Sukoharjo”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang penting 

untuk diangkat adalah: 

1. Bagaimana hasil pengkajian yang dilakukan pada masalah tuberkulosis 

paru ? 

2. Masalah apa saja yang muncul pada kasus tuberkulosis paru ? 

3. Apa intervensi yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga mengenai 

masalah kesehatan tuberkulosis paru ? 

4. Bagaimana implementasi tindakan terhadap keluarga yang dilakukan pada 

masalah kesehatan tuberkulosis paru ? 

5. Apa hasil evaluasi tindakan yang telah dilakukan terhadap masalah 

kesehatan tuberkulosis paru ? 

 

C. TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Laporan ini dibuat untuk memberikan asuhan keperawatan keluarga 

dan untuk memenuhi tugas akhir pendidikan Program Studi DIII 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2015. 

2. Tujuan Khusus 

Laporan ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan Asuhan 

Keperawatan pada Tn. S dengan masalah utama tuberkulosis paru pada Ny. 

R di wilayah kecamatan Gatak Puskesmas Gatak. 

a. Melakukan pengkajian keperawatan keluarga pada masalah 

tuberkulosis paru. 

b. Mengidentifikasi masalah yang muncul pada kasus tuberkulosis paru. 

c. Menganalisa intervensi keperawatan yang akan dilakukan pada pasien 

dan keluarga mengenai masalah kesehatan tuberkulosis paru. 

d. Menerapkan implementasi tindakan keperawatan keluarga mengenai 

masalah kesehatan tuberkulosis paru. 

e. Melaksananakan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan 

mengenai masalah tuberkulosis paru. 
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D. MANFAAT 

Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai ilmu tambahan bagi semua pihak khususnya mengenai 

penyakit tuberkulosis  

2. Manfaat praktis 

Bagi pasien dan keluarga sebagai pedoman untuk mengenal masalah 

kesehatan, memutuskan tindakan pencegahan bagi keluarga yang sakit, 

merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan yang 

mendukung kesehatan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan demi 

meningkatkan kesehatan semua anggota keluarga. 

 

 

 


