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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis Paru adalah penyakit infeksius yang menular yang 

terutama menyerang parenkim paru yang disebabkan oleh kuman 

Mycobacterium tuberculosis (Brunner & Suddarth, 2002 ). TB Paru adalah 

penyakit infeksi pada paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, 

yaitu suatu bakteri tahan asam (Suriadi & Yuiani, 2006). Tuberkulosis paru 

merupakan suatu pnykit infeksi yang menyerang parenkim paru-paru, 

disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis (Soemantri, 2009).  

Menurut WHO sepertiga penduduk dunia telah tertular TB, tahun 2000 

lebih dari 8 juta penduduk dunia menderita TB aktif. Penyakit TB 

bertanggung jawab terhadap kematian hampir 2 juta penduduk setiap tahun, 

sebagian besar terjadi di negara berkembang. World Health Organization 

memperkirakan bahwa TB merupakan penyakit infeksi yang paling banyak 

menyebabkan kematian pada anak dan orang dewasa. Kematian akibat TB 

lebih banyak daripada kematian akibat malaria dan AIDS. Pada wanita 

kematian akibat TB lebih banyak dari pada kematian persalinan, dan nifas. 

Menurut perkiraan antara tahun 2000–2020 kematian karena TB meningkat 

sampai 35 juta orang. Setiap hari ditemukan 23.000 kasus TB aktif dan TB 

menyebabkan hampir 5000 kematian. Total insidens TB selama 10 tahun, dari 

tahun 1990-1999 diperkirakan 88,2 juta dan 8 juta di antaranya berhubungan 
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dengan infeksi HIV. Pada tahun 2000 terdapat 1,8 juta kematian akibat TB 

226.000 diantaranya berhubungan dengan HIV (Kartasasmita, 2009).  

Tuberkulosis masih merupakan penyakit penting sebagai penyebab 

morbiditas dan mortalitas, dan tingginya biaya kesehatan. Setiap tahun 

diperkirakan 9 juta kasus TB baru dan 2 juta di antaranya meninggal. Dari 9 

juta kasus baru TB di seluruh dunia, 1 juta adalah anak usia <15 tahun. Dari 

seluruh kasus anak dengan TB, 75% didapatkan di dua puluh dua negara 

dengan beban TB tinggi (high burden countries). Dilaporkan dari berbagai 

negara presentase semua kasus TB pada anak berkisar antara 3% sampai 

>25%. Sulitnya konfirmasi diagnosis TB pada anak mengakibatkan 

penanganan TB anak terabaikan, sehingga sampai beberapa tahun TB anak 

tidak termasuk prioritas kesehatan masyarakat di banyak negara, termasuk 

Indonesia. Akan tetapi beberapa tahun terakhir dengan penelitian yang 

dilakukan di negara berkembang, penanggulangan TB anak mendapat cukup 

perhatian. Beberapa negara Afrika dilaporkan hasil isolasi Mycobacterium 

tuberculosis (MTB) 7%-8% pada anak yang dirawat dengan pneumonia berat 

akut dengan dan tanpa infeksi human immunodeficiency virus (HIV), dan TB 

merupakan penyebab kematian pada kelompok anak tersebut.Dilaporkan juga 

dari Afrika Selatan bahwa pada anak anak yang sakit TB didapatkan 

prevalensi HIV 40 %-50% (Kartasasmita, 2009) 

Masalah yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya kasus TB dengan 

pesat selain karena peningkatan kasus penyakit HIV/AIDS juga meningkatnya 

kasus multidrug resistence-TB (MDR-TB), hasil penelitian di Jakarta 
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mendapatkan >4% dari kasus baru. Di negara berkembang,TB pada anak 

berusia <15 tahun adalah 15% dari seluruh kasus TB, sedangkan di negara 

maju, lebih rendah yaitu 5%-7%. Survei nasional di Inggris selama setahun, 

didapatkan bahwa 452 anak berusia <15 tahun menderita TB. Laporan 

mengenai TB anak di Indonesia jarang didapatkan, diperkirakan jumlah kasus 

TB anak adalah 5%-6% dari total kasus TB. Berdasarkan laporan dari 1261 

kasus TB anak berusia <15 tahun, 63% di antaranya berusia <5 tahun. Hasil 

penelitian di dua kecamatan di Kotamadya Bandung tahun 1999–2001, 

didapatkan 4,3% (63/1482) anak usia 6–59 bulan, menderita TB. Laporan 

hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, didapatkan prevalensi 12 

bulan TB paru klinis di Indonesia 1% dengan kisaran 0,3% (Lampung) sampai 

2,5% (Papua). Berdasarkan kelompok umur dijumpai prevalensi TB, kurang 

dari 1 tahun 0,47%, 1–4 tahun 0,76% dan antara 5–14 tahun 0,53%. 

Peningkatan jumlah kasus TB di berbagai tempat pada saat ini, diduga 

disebabkan oleh berbagai hal, yaitu (1) diagnosis tidak tepat, (2) pengobatan 

tidak adekuat, (3) program penanggulangan tidak dilaksanakan dengan 

tepat,(4) infeksi endemik HIV, (5) migrasi penduduk, (6) mengobati sendiri 

(self treatment), (7) meningkatnya kemiskinan, dan (8) pelayanan kesehatan 

yang kurang memadai (Kartasasmita,  2009). 

Pada tahun 2006 angka temuan kasus baru di  Indonesia  sebesar  74%  

atau  didapati  174.704  penderita  baru  denganBTA/Basal Tahan Asam 

positif. Angka kesembuhannya 89%. Hal ini melampaui target global, yaitu 

70% dan SR 85%. Angka kejadian tuberkulosis  menurun  dari  128/100.000  
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penduduk  pada  tahun  1999  menjadi107/100.000 penduduk pada tahun 

2005. Dalam kenyataannya angka kejadian itu  tidak  sama  untuk  seluruh  

Indonesia, dimana  angka  kejadian di Sumatera 160/100.000 penduduk, Jawa 

107/100.000 penduduk, Yogyakarta/Bali64/100.000  penduduk,  dan  kawasan  

Indonesia  timur  (Kalimantan,  Sulawesi, NTB,  NTT, Maluku, dan Papua)  

210/100.000 penduduk (Depkes RI, 2007).  

Pada tahun 2001 sampai dengan 2004 Prevalensi TB Paru di 

Kabupaten Semarang sebesar 2,8% dan pada tahun 2005 menurun sedikit 

menjadi 2,4% (Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2005,2006), tetapi 

belum mencapai target yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 0,01%. Prevalensi 

TB Paru di Kabupaten Semarang dari tahun ketahun tetap tinggi meskipun 

strategi penanganan yang diterapkan relatif sama, yaitu pencegahan dengan 

Imunisasi (Expanded Programme on Imunization), penemuan penderita (Case 

Detection) dan pengobatan dengan strategi DOTS (Directly Observed 

Treatment Shortcourse) atau pengobatan dengan pengawasan minum obat 

secara langsung. 

Pencegahan dengan Imunisasi atau vaksinasi merupakan tindakan yang 

mengakibatkan seseorang mempunyai ketahanan tubuh yang lebih baik, 

sehingga mampu mempertahankan diri terhadap penyakit atau masuknya 

kuman dari luar (Roitt, 1997 dalam Murniasih & Livina, 2007). Vaksinasi 

terhadap penyakit tuberkulosis adalah vaksinasi Bacillus Calmette-Guerin 

(BCG), yang telah diwajibkan di 64 negara dan direkomendasikan di beberapa 

Negara lainnya (Briassoulis, 2005 dalam Murniasih & Livana, 2007). 
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Indonesia telah melaksanakan vaksinasi BCG sejak tahun 1952. Dari tahun 

1952 sampai 1978 vaksinasi BCG diberikan secara dini (segera sesudah lahir). 

Dengan adanya Program Pengembangan Imunisasi (PPI), pada tahun 1978 

waktu pemberiannya diubah menjadi BCG secara lambat (pada umur 3 bulan), 

meskipun belum ada kesatuan pendapat antara para klinisi dan pemerintah. 

Pada tahun 1990 PPI mengubah pemberian vaksinasi BCG menjadi segera 

setelah lahir (dini) kembali (Lanasari, 1990 dalam Murniasih & Livana, 2007). 

Infeksi TB banyak terjadi pada anak – anak yang sejak semula menghasilkan 

uji Mantoux positif tetapi tetap divaksinasi BCG, sehingga kemungkinan 

diantara mereka sudah menderita TB sebelum divaksinasi. Kini diakui 

vaksinasi BCG setidaknya dapat menghindarkan terjadinya TB paru berat 

pada anak, tuberkulosis milier yang menyebar keseluruh tubuh dan meningitis 

tuberkulosis yang menyerang otak, yang keduanya bisa menyebabkan 

kematian pada anak (Depkes RI, 2002 dalam Murniasih & Livana, 2007). 

Sementara  jumlah anak yang di Rawat di Rumah Sakit Banyumas 

periode bulan Maret 2014 sampai Juni 2014 jumlah pasien yang ada sejumlah 

457 pasien dengan anak di duga suspect dan didiagnosa Tuberkulosis paru di 

ruang Kanthil sebanyak 40 anak. 

Masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan 

tuberkulosis paru menurut Somantri (2009) : 

Bersihan jalan nafas tidak efektif yang berhubungan dengan : (sekret 

kental, atau mengandung darah, fatigue, kemampuan batuk kurang, edema 

trakea/faring), Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang 
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berhubungan dengan : (intake tidak adekuat, perasaan mual, batuk produktif), 

Risiko penyebaran infeksi yang berhubungan dengan : (tidak adekuatnya 

mekanisme pertahanan diri, menurunnya aktivitas sekret, kerusakan jaringan, 

malnutrisi, paparan lingkungan, kurang pengetahuan untuk mencegah paparan 

dari kuman patogen), Risiko gangguan harga diri yang berhubungan dengan : 

(citra diri negatif tentang penyakit, perasaan malu). Masalah risiko gangguan 

harga diri tidak terdapat pada kasus anak, masalah ini biasa terjadi pada usia 

dewasa dimana individu sudah beraktual dan mempunyai harga diri. Pasien 

dengan tuberkulosis paru cenderung dihindari oleh orang lain karena ada rasa 

menjaga atau menutup agar terhindar dari Tuberkulosis paru. Sedangkan pada 

kasus kelolaan penulis masalah keperawatan yang muncul adalah : 

Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

intake tidak adekuat, Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, 

Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan keterbatasan kognitif. 

Terkait dengan permasalahan diatas maka penulis ingin mengetahui 

lebih jauh tentang masalah tuberkulosis di ruang Kanthil RSUD Banyumas. 

Oleh karena itu penulis ingin memberikan asuhan keperawatan “Pada An.B 

dengan Tuberkulosis paru di Ruang Kanthil RSUD Banyumas”. 

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mengambarkan hasil kelolaan Asuhan Keperawatan  penulis “Pada 

An.B dengan Tuberkulosis paru di ruang Kanthil RSUD Banyumas” 
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2. Tujuan Khusus 

a. Pengkajian, mencangkup riwayat kesehatan klien, data umum, hasil 

pemeriksaan data fokus, dan pemeriksaan data fokus, dan pemeriksaan 

penunjang pada an.B dengan tuberkulosis paru di ruang kanthil RSUD 

Banyumas. 

b. Masalah keperawatan yang ditemukan pada An.B dengan Tuberkulosis 

paru di ruang kanthil RSUD Banyumas. 

c. Perencanaan untuk memecahkan masalah yang ditemukan pada an.B 

dengan tuberkulosis di ruang kanthil RSUD Banyumas. 

d. Tindakan  pada an.B dengan tuberkulosis paru di ruang kanthil RSUD 

Banyumas. 

e. Hasil tindakan keperawatan pada an.B dengan tuberkulosis paru di 

ruang kanthil RSUD Banyumas. 

f. Membahas kesenjangan antara teori dan kondisi riil kasus yang 

dilaporkan mampu menganalisa dan menentukan masalah keperawatan 

pada An.B dengan Tuberkulosis paru di ruang kanthil RSUD 

Banyumas. 

 

C. Manfaat Penulisan 

Hasil laporan kasus ini penulis berharap dapat memberikan manfaat : 

1.  Bagi penulis 

Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di 

Perguruan Tinggi dengan melakukan asuhan keperawatn anak pada kasus 

tuberkulosis paru secara tepat. 

Hipertermi pada An. B..., Aris Sadewo, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



8 

 

2. Bagi Perawat  

Sebagai panduan perawat dalam pengelolaan kasus tuberkulosis paru. 

Selain itu juga bisa menjadi informasi bagi tenaga kesehatan lain terutama 

dalam pengelolaan kasus yang bersangkutan. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Untuk Universitas, penelitian ini dapat menyediakan referensi dan 

kepustakaan ilmiah bagi para akademik, terkait upaya pencegahan. 

4. Bagi Mahasiswa  

Memperluas ilmu pengetahuan khususnya Asuhan Keperawatan anak 

dengan Tuberkulosis paru. 
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