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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi 

TB 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). 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit akibat infeksi kuman 

Mycobacterium tuberculosis yang bersifat sistemik sehingga dapat mengenai 

hampir seluruh semua organ tubuh degan lokasi terbanyak di paru yang 

biasanya merupakan lokasi infeksi primer (IDAI, 2011). 

Jadi, Tuberkulosis Paru dapat diartikan suatu penyakit menular yang 

disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang atau 

menginfeksi organ dalam terutama paru. 

 

B.  Anatomi Paru 

Paru paru ada dua, merupakan alat pernapasan utama. Paru paru 

mengisis rongga dada, terletak di sebelah kanan dan kiri dan ditengah 

dipisahkan oleh jantung dan pembuluh darah besarnya dan struktur lainnya 
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yang terletk di dalam mediastinium.Paru paru adalah organ yang terbentuk 

kerucut dengan apecx (puncak) diatas  dan muncul sedikit lebih tinggi dari 

klavikula di dalam dasar leher. Pangkal paru paru duduk diatas landai rongga 

torax, diatas diafragma. Paru paru mempunyai permukaan luar yang 

menyentuh iga-iga, permukaaan dalam yang memuat tampuk paru paru sisi 

belakang yang menyentuh tulang belakang dan sisi depan yang menutupi 

sebagian sisi depan jantung. 

Lobus paru paru (belahan paru paru). Paru paru dibagi menjadi 

beberapa belahan atau lobus oleh fisura. Paru paru kanan mempunyai tiga 

lobus dan paru paru kiri dua lobus. Setiap lobus tersusun oleh lobula, dan 

semakin ia bercabang, Semakin ia menjadi tipis dan akhirnya menjadi kantong 

kecil-kecil, yang merupkan katong-kantong udara paru-paru. Jaringan paru-

paru adalah elastik, berpori dan seperti spon. Di dalam air paru-paru 

megapung karena udara yang ada di dalamnya. 

    

Gambar 2.1 Stuktur Paru-Paru (Evelyn Pearce, 2006) 
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Gambar 2.2 Bronkhiolus (Evelyn pearce, 2006) 

 

Bronkhus pulmonaris .Trakhea terbelah menjadi dua bronkhus utama; 

bronkhus ini bercabang lagi sebelum masuk paru-paru bronkhus-bronkhus 

pulmonaris bercabang dan beranting lagi banyak sekali. Saluran yang besar 

mempertahankan struktur serupa dengan yang dari trakhea, mempunyai 

dinding fibrusa berotot ynag mengandung bahan tlang rawan dan dilapisi 

epitelium bersilia. Makin kecil saluranya, makin berkurang tulang rawannya 

dan akhirnya tinggal dinding fibrusa berotot dan lapisan silia. Bronkhus 

terminalis masuk ke dalam saluran yang agak lain yang disebut vestibula, dan 

disini membaran pelapisnya mulai berubah sifatnya; Lapisan epitelium yang 

pipih. Dari vestibula berjalan beberapa infundibula dan didalam dindingnya 

dijumpai kantong-kantong udara itu. Kantong udara atau alveoli itu terdiri atas 

satu tungal sel epitelium pipih, dan di siniah darah hampir langsung 

bersentuhan dengan udara suatu jaringan pembuluh darah kapiler mengitari 

alveoli dan pertukaran gas pun terjadi. 

Pembuluh darah dalam paru paru . Arteri pulmonalis membawa darah 

yang sudah tidak mengandung oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru -

paru ; cabang-cabangnya menyentuh saluran-saluran bronkhial, bercabang dan 

bercabang lagi sampai menjadi arteriola itu membelah-belah dan membentuk 
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jaringan kapiler dan kapiler itu menyentuh dinding alveoli atau gelembung 

udara. 

Kapiler halus itu hanya dapat memuat sedikit, maka praktis dapat 

dikatakan sel-sel darah merah membuat baris tunggal. Alirannya begerak 

lambat dan dipisahkan dari udara dalam alveoli hanya oleh dua membran yang 

sangat tipis, maka pertukaran gas berlangsung dengan difusi, yang merupakan 

fungsi pernapasan . Kapiler paru-paru bersatu dan bersatu lagi sampai menjadi 

pembuluh darah lebih besar dan akhirnya dua vena pulmonaris membawa 

darah berisi oksigen keatrium kiri jantung untuk didistribusikan ke seluruh 

tubuh menjadi aorta. 

Pembuluh darah yang dilukiskan sebagai arteria bronkhialis membawa 

darah berisi oksigen langsung dari aorta torasika ke paru-paru guna memberi 

makan dan mengantarkan oksigen ke dalam jaringan paru-paru sendiri. 

Cabang akhir arteri-arteri ini membentuk plexus kapiler yang tampak jelas dan 

terpisah dari yang terbentuk oleh cabang akhir arteri pulmonaris, tetapi 

beberapa dari kapiler ini akhirnya bersatu kedalam vena pulmonaris. Sisa 

darah itu diantarkan dari setiap paru-paru oleh vena bronkhialis dan ada yang 

dapat mencapai vena kava superior. Maka dengan demikian paru-paru 

persediaan darah ganda. 

Hilus (tampuk) Paru paru dibentuk oleh struktur berikut: 

1. Arteri pulmonaris, yang mengembalikan darah tanpa oksigen ke dalam 

paru-paru untuk diisi oksigen,  

2. Vena pulmonaris, yang mengembalikan darah berisi oksigen dari paru-

paru kejantung,  
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3. Bronkhus yang bercabang dan beranting membentuk pohon bronkhial, 

merupakan jalan udara utama. 

4. Arteri bronkhialis, keluar dari aorta dan mengantarkan darah arteri ke 

jaringan paru-paru,  

5. Vena bronkhialis, mengembalikan sebagian darah dari paru-paru ke vena 

kava superior, dan 

6. Pembuluh limfe, yang masuk-keluar paru-paru, sangat banyak,  

7. Persarafan, Paru-paru mendapat pelayanan dari saraf vagus dan saraf 

simpati,  

8. Kelenjar limfe, Semua pembuluh darah limfe yang menjelajahi struktur 

paru-paru dapat menyalurkan kedalam kelenjar yang ada ditampuk paru-

paru. 

Pleura, Setiap paru-paru dilapisi oleh membaran serosa rangkap dua, 

yaitu pleura. Pleura viseralis era melapisi paru-paru, masuk kedalam fisura 

dan dengan demikian memisahkan lobus satu dari yang lain.Memebran ini 

kemuadian dilipat kembali disebelah tampuk paru-paru dan membentuk pleura 

pairetalis, dan melapisi bagian dalam dinding dada. Pleura yang melapisi iga-

iga islsh pleura kostalis, bagian yang menutupi diafragma ialah pleura 

diafragmatika, dan bagian yang terletak dileher ialah pleura servikalis. Pleura 

ini diperkuat oleh membran yang kuat bernama membran suprapleuralis (faisa 

sibson) dan diatas membran ini terletak arteri subklavia. 

Di antara kedua lapisan itu terdapat sedikit exudat  untuk meminyaki 

permukaannya dan menghindarkan gesekan antara paru-paru dan dinding dada 
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yang sewaktu bernafas bergerak  Dalam keadaan sehat kedua lapisan itu satu 

dengan yang lain erat bersentuhan. Ruang atau rongga pleura itu hanyalah 

ruang yang tidak nyata; tetapi dalam keadaan tidak normal, udara atau cairan 

memisahkan kedua pleura itu dan ruang diantaranya menjadi jelas (Evelyn 

Pearce, 2006) 

 

C. Etiologi 

   Penyakit Tuberkulosis paru disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. Bakteri atau kuman ini berbentuk batang, 

dengan ukuran panjang 1-4 mm dan tebal 0,3-0,6mm. Sebagian besar kuman 

merupakan lemak/lipid, sehingga kuman tahan terhadap asam dan lebih tahan 

terhadap kimia atau fisik. Sifat lain dari kuman ini adalah aerob yang 

menyukai daerah dengan banyak oksigen, dan daerah yang memiliki 

kandungan oksigen tinggi yaitu apikal/apeks paru. Daerah ini menjadi 

predileksi pada penyakit tuberkulosis (Somantri, 2009). 

 

D. Patofisiologi 

Masuknya kuman tuberkulosis kedalam tubuh tidk selalu mnmbulkan 

penyakit. Infeksi dipengaruhi oleh virulensi dan banyaknya basil tuberkulosis 

serta daya tahan tubuh manusia. Sebagian besar (95%) infeksi primer terjadi 

didalam paru. Hal ini disebabkan oleh penularan sebagian besar oleh udara 

dan mungkin juga karena daerah paru mudah terkena infeksi tuberkulosis. 

Basil tuberkulosis masuk kedalam paru melalui udara dan dengan masuknya 

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



15 

 

basil maka akan terjadi eksudasi dan kosolidasi yang terbatas, disebut fokus 

primer. Basil tuberkulosis aka menyebar dengan cepat melalui salura getah 

bening menuju kelenjar regional yang kemudian akan mengadakan reaksi 

eksudasi. 

Fokus primer, limfangitis, dan kelenjar getah bening regional yang 

membesar membentuk kompleks primer. Kompeks primer terjadi 2- 10 

minggu (6-8 minggu) pascainfeksi. Bersamaan dengan terbentuknya kompleks 

primer maka tejadilah hipersensitifitas terhadap tuberkuloprotein yang dapat 

diketahui dengan uji tuberkulin. Waktu antara terjadinya infeksi sampai 

terbentuknya kompleks primer disebut masa inkubasi. 

Pada anak, lesi dalam paru dapat terjadi dimanapun terutama di perifer 

dkat pleura. Lebih banyak terjadi di  lapangan bawah paru dibandingkan 

dengan lapang atas. Pada orang dewasa lapangan atas paru merupakan 

predileksi. Pembesaran kelenjar regional lebih banyak terdapat pada anak 

dibandingkan pada orang dewasa. Pada anak penyembuhan terutama kearah 

klasifikasi sedang kearah dewasa ke arah fibrosis. Penyebaran hematogen 

lebih banyak terjadi pada bayi dan anak kecil.  

Tuberkulosis primer cenderung sembuh sendiri, akan tetapi sebagian 

menyebar lebih lanjut dan dapat menimbulkan komplikasi. Dapat meluas ke 

dalam jaringan  paru sendiri. Basil tuberkulosis dapat masuk langsung ke 

dalam aliran darah atau melalui kelenjar getah bening. Dalam aliran darah 

basil tuberkulosis dapat mati, tetapi dapat pula berkembang terus hal ini 

bergantung  kepada pasien serta virulensi kuman. Melalui aliran darah basil 
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dapat mencapai alat tubuh lain seperti paru, selaput otak, tulang, hati, ginjl dan 

lain lainya. Dalam alat tubuh tersebut basil tuberkulosis dapat segera 

menimbulkan penyakit, tetapi dapat juga tenang dahulu kemudian setelah 

beberapa waktu menimbulkan penyakit atau tidak pernah menimbulkan 

penyakit sama sekali.  

Sebagian besar komplikasi tuberkulosis primer terjadi dalam 12 bulan 

setelah terjadi penyakit. Penyebaran hematogen atau milier dan meningitis 

biasanya terjadi dalam4 bulan, jaranga terjadi sebelum 3-4 minggu setelah 

terbentuknya kompleks primer. Evusi pleura dpat terjadi dalam 6 -12 bulan 

stelah kompleks primer. Komplikasi pada tulang dan kelenjar getah bening 

permukaan (superfisial) dapat terjadi akibat penyebaran hematogen dalam 6 

bulan setelah terbentuknya kompleks primer. Tetapi dapat juga terjadi setelah 

6-18 bulan. Komplikasi pada traktus urogenitalis dapat terjadi setelah 

bertahun-tahun. 

Menurut wallgreen, komplikas berupa penyebaran milier dan 

meningitis tuberkulosis dapat terjadi selama 3 bulan, pleuritis dan bronkogen 

dalam 6 bulan, dan tuberkulosis tulang dalam 1-5 tahun setelah terbentuknya 

komplks primer. Pembesaran kelenjar getah  bening yag terkena nfeksi dapat 

menyebabkan atelektastis karena menekan bronkus sehingga tampak sebagai 

perselubungan segmen atau lobus, sering pada lobus paru kanan. Selain akibat 

tekanan kelenjar getah bening yang menyebar ateletaktis dapat juga terjadi 

karena kontriksi bronkus pada tuberkulosis dinding bronkus, tuberkuloma 

dalam lapisa otot bronkus atau sumbatan oleh gumpalan kiju didalam lumen 
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bronkus. Pembsaran kelenjar getah bening selain menyebabkan atelektasis 

karenan penekanan, dapat juga menembus bronkus kemuda pecah dan 

menyebabkan penyebaran bronkogen. Lesi tuberkulosis biasanya sembuh 

sebagai proses revolusi, fibrosis/ klasifikasi. 

Tiga macam penyebaran patogen pada tuberkulosis anak : 

1.  Penyebaran hematogen yang  tersembunyi yang kemudian mungkin timbul 

gejala atau tanpa gejala klinis. 

2.  Penyebaran hematogen umum, penyebaran milier, biasanya terjadi 

sekaligus an menimbulkan gejala akut, kadang-kadang kronis. 

3.  Penyebaran hematoe berulang-ulang. 

Penyebaran bronkogen. Terjadinya kompleks primer bila basil 

tuberkulosis pada afek primer melalui perjalanan limfe bersarang di kelenjar 

getah bening regional. Tuberkulosis mencapai mencapai kelenjar getah bening 

endotorakal, yang kemudian membesar dan dapat terjadi perkijuan. Kelenjar- 

kelenjar yang membesar tersebut akan membuat perlekatan pada dinding 

bronkus kemudian lambat laun merusak dindingnya da menembus kedalam 

liang bronkus. Menurut time table wallgreen, perforasi bronkus biasanya 

terjadi dalam 6 bulan pertama setelah kompleks primer terbentuk. Diduga 

penyebaran bronkogen prognosisnya buruk. Untuk mementukan kelainan 

tersebut dapat dilihat dari foto Rontgen. Kemungkinn yang dapat dijumpai 

adalah : 

1.  Bila lubang perforasi kecil dan masa kiju yang masuk ke dalam liang 

bronkus mengalir sedikit demi sedikit dan perlahan- lahan, maka masa kiju 

dapat dikeluarkan dengan bentuk tanpa didapat gejala klinis. 
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2.  Kelenjar getah bening ang membesar, menekan bronkus sehinga lumen 

bronkus menyempit. Bila perforasi terjadi dengan lubang besar maka maa 

kiju dalam jumlah besar akan masuk kedalam liang bronkus yang sudah 

menyempita dan dapat mengakibatkan penutupan total liang bronkus 

tersebut sehingga terjadi atelektasis. 

3.  Bila kiju tidak mengakibatkan sumbatan total pada liang bronkus, dapat 

terjadi bronkostenosis. Udara pernapasan tidak dapat dikeluarkan pada 

waktu ekspirasi sehingga lambat laun akan terjadi ventiltenosis yang akan 

mengakibatkan pelebaran alveolus sampai akhirnya alveolus akan pecah. 

4.  Bila masa kiju diaspirasi retrograd, terjadi sarang-sarang infiltrat besar dan 

menyebar ke bagian paru lain. 

 Dari uraian tersebut dapat dimengerti bahwa penyebaran bronkogen 

dapat mengakibatkan sarang-sarang bronkopneumonia dan atelektasis kecil 

yang tidak menimbulkan gejala pada perkusi dan aukultasi demikian pula 

gejala klinis seperti batuk dan sesak napas kadan-kadang terdapat batuk 

ringan, diagnosis hanya dapat dibuat dengan foto Rontgen yang menujukan 

adanya sarang-sarang infiltrasi tersebar di seluruh paru kanan dan kiri, 

infiltratnya kasar, dan penyebaran tidak teratur (berbeda dengan 

tuberkulosis/miliaris). Perforasi bronkus ini sekarang dapat dilihat jelas 

dengan bronkoskopi (dahulu dapat diketahui setelah dilakukan otopsi). 

Menurut kepustakaan bahwa batuk pada perforasi bronkus mempunyai sifat 

lain ialah sebagai batu rangsang sehingga batuknya terus menerus. Kadang 

batuknya bitonal terdengar sebagi dua suara batuk. Ini terutama didapat bila 
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sebelum perforasi, kiju dalam jumlah besar menyumbat bronkus maka akan 

didapatkan gejala penyumbatan bronkus total sehingga anak menderita 

kekurangan oksigen akut, dan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin 

udara dan terdengar hampir seperti serangan asma dengan ekspirium yang 

berbunyi. Emam tubuh dikatakan bersifat 3 macam ialah dapat suhu tinggi 

sebelum perforasi dan tetap tinggi setelah perforasi, kadang-kadang suhu 

badan normal tetapi setela perforasi naik. Kebanyajan perforasi berlangsung 

tanpa gejala. Bagian IKA RSCM  jakarta tidak didapatkan gejala  yang 

mencolok, kadan anak anya kelihatan sakit berat dan baru pada foto rontgen 

ditemukan sarang penyebaran bronkogen (Ngastiyah, 2005). 

 

E. Manifestasi Klinis 

Sekarang digunakan klasifikasi yang membagi tuberkulosis menjadi 2 

stadium: 

1.  Tuberkulosisi primer, yang merupakan kompleks primer dan 

komplikasinya. 

2.  Tuberkulosis pasca primer. 

Permulaan tuberkulosis primer biasanya sukar diketahui secara klinis 

karena penyakit mulai secara perlahan-lahan. Kadang-kadang Tuberkulosis 

ditemukan pada anak tanpa gejala atau keluhan, dan dengan uji tuberkulin 

secara rutin dapat ditemukan penyakit tersebut. Gejala tuberkulosis primer 

dapat berupa demam yang naik turun selama 1-2 minggu dengan atau tanpa 

batuk dan pilek. Gambaran klinis tuberkulosis primer ialah demam, batuk, 
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anoreksia, dan berat badan menurun (atau sulit naik). Kadang dijumpai 

demam yang menyerupai tifus abdominalis atau malaria yang disertai atau 

tanpa hepatosplenomegali. Karena itu bila menjumpai keadaan demikian harus 

ada pemikiran ke arah tuberkulosis sebagai penyebab demam tersebut. Gejala 

kadang seperti Bronkopneumonia, maka jika pasien yang tersangka 

Bronkopneumonia dan telah mendapatkan pengobatan untuk 

Bronkopneumonia tidak menunjukan perbaikan harus dipikirkan 

Tuberkulosis. Gambaran klinis lainnya dengan organ tubuh yang terkena. 

Menurut gambaran klinik penyakit tuberkulosis pada anak dapat dijumpai 

berbagai kelainan sesuai organ tubuh yang terkena, jika menjumpai anak 

dengan demam naik turun, dengan atau tanpa batuk pilek, anoreksia, berat 

badan sukar naik atau bahkan menurun maka perlu dipikirkan kemungkinan 

anak menderita penyakit tuberkulosis. Pasien memerlukan pemeriksaan lebih 

lanjut (Ngastiyah, 2005). 

 

F.  Pemeriksaan Fisik 

Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) pada sebagian besar 

kasus TB, tidak dijumpai kelainan fisis yang khas. 

1. Antropometri : gizi kurang dengan grafik berat badan dan tinggi bandan 

pada posisi di daerah bawah atau di bawah P5. 

2. Suhu subfebris dapat ditemukan pada sebagian besar pasien. 

3. Kelainan pada pemeriksaan fisis baru dijumpai jika TB mengenai organ 

tertentu. 
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4. TB vertebrata : gibbus, kifoisi, paraparesis, atau paraplegia. 

5. TB koksae atau TB genu : jalan pincang, nyeri pada pangkal paha atau 

lutut. 

6. Pembesaran kelenjar getah bening (KGB) multipel,, tidak adanyeri tekan, 

dan konfluens (saling menyatu) 

7. Meningitis TB : kaku kuduk dan tanda kaku rangsang meningeal lain. 

8. Skrofuloderma : Ulkus kulit dengan skinbridge biasanya terjadi didaerah 

leher, aksila, atau inguinal. 

 

G.  Pemeriksaan Penunjang 

1. Uji tuberkulin : dengan cara Mantoux yaitu penyuntikan 0, 1 ml tuberkulin 

PPD secara intra kutan dibagian volar lengan dengan arah suntikan 

memanjang lengan (longitudinal). Reaksi dikukur 48-72 jam setelah 

penyuntikan. Indurasi transfersal diukur dan dilaporkan dalam mm 

berapapun ukurannya, termasuk cantumkan 0 mm jika tidak ada indurasi 

sama sekali. Indurasi 10 mm ke atas dinyatakan positif. Indurasi < 5 mm 

dinyatakan negatif, sedangkan indurasi 5-9 mm meragukan dan perlu 

diulang dengan jarak waktu minimal 2 minggu . Uji tuberkulin positif 

menunjukan adanya infeksi TB dan kemungkinan TB aktif (sakit TB) pada 

anak. Reaksi uji tuberkulin positif biasanya bertahan lama hingga bertahun 

tahun walau pasiennya sudah sembuh, sehingga uji tuberkulin tidak 

digunakan untuk memantau pengobatan TB. 
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2. Foto toraks antero-posterior (AP) dan lateral kanan . Gambaran radiologis 

yang sugestif TB diantaranya : pembesaran kelenjar hilus atau paratrakeal, 

konsoldasi segmen/lobus paru, miler, kavitas, efusi pleura, atelektasis, atau 

klasifikasi. Pemeriksaaan mikrobiologik dari bahan bilasan lambung atau 

sputum, untuk mencari basil tahan asam (BTA) pada pemeriksaan 

langsung dan Mycobacterium tuberculosis dari biakan. Hasil biakan positif 

merupakan diagnosis pasti TB. Hasil BTA atau biakan negatif tidak 

menyingkirkan diagnosis TB. 

3. Pemeriksaan patologi dilakukan dari biopsi kelenjar, kulit, atau jaringan 

lain yang dicurigai TB. 

4. Pemeriksaan serologi seperti PAP TB, ICT, Mycodot dan lain lain, nilai 

diagnostiknya tidak lebih unggul dari pada uji tuberkulin sehingga tidak 

dianjurkan. Sampai saat ini semua pemeriksaan diagnostik TB hanya dapat 

membedakan ada tidaknya penyakit TB. 

5. Funduskopi perlu dilakukan pada TB miler dan meningitis TB . 

6. Pungsi lumbal harus dilakukan pada TB milier untuk mengetahui ada 

tidaknya menigitis TB. 

7. Foto tulang dan pungsi pleura dilakukan atas indikasi. 

8. Pemeriksaan daerah tepi, laju endap darah, urin dan feses rutin, sebagai 

perlengkapan data namun tidak berperan penting dalam diagnostik TB. 
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H. Penatalaksanaan Terapeutik 

1. Nutrisi adekuat 

2. Kemoterapi : Pemberian terapi pada tuberkulosisi didasarkan pada 3 

karakteristik basil, yaitu basil yang berkembang cepat di tempat yang kaya 

akan oksigen berkembang lambat dan dorman hingga beberapa tahun, 

basil yang mengalami mutasi sehingga resisten terhadap obat, isonized 

(INH) bekerja sebagai bakterisidal terhadap basil yang tumbuh aktif, 

diberikan selama 18-24 bulan, dosis 10-20 mg/kgbb/hari melalui oral. 

Selanjutnya kombinasi antara INH, rifampisin, dan pyrazinamid (PZA) di 

berikan selama 6 bulan. Selama dua bulan pertama obat diberikan setiap 

hari, selanjutnya obat diberiakan dua kali dalam satu minggu. Obat 

tambahan antara lain streptomycin (diberikan intramuskular) dan 

ethambutol. Terapi kortikosteroid diberikan bersamaan dengan obat 

antituberkulosis, untuk mengurangi respon peradangan, misalnya pada 

meningitis. 

3. Pembedahan : dilakukan bila kemoterapi tidak berhasil. Dilakukan dengan 

cara mengangkat jaringan paru yang rusak, tindakan ortopedi untuk 

memperbaiki kelainan tulang, bronkoskopi untuk mengangkat polip 

granulornatosa tuberkulosis atau untuk reseksi bagian paru yang rusak.  

Pencegahan : Menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi basil 

tuberkulosis, memepertahankan status kesehatan dengan intake nutrisi 

yang adekuat, meminum susu yang sudah dilakukan pasteurisasi, isolasi 

jika pada analisa sputumterdapat bakteri hingga dilakukanya kemoterapi, 
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pemberian imunisasi BCG untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap 

infeksi oleh basil tuberkulosis virulen (Suriadi & Yuliani, 2006). 

4. Tata laksana Obat Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) pada 

sebagian besar kasus TB. Terapi TB paru terdiri dari dua fase :  

a. Fase intensif : 3-5 OAT selama dua bulan awal 

b. Fase lanjutan dengan paduan 2 OAT (INH-rifampisin) hingga 6-12 

bulan. Pada anak, obat TB diberikan secara harian ( daily) baik pada 

fase intensif maupun fase lanjutan. 

c. TB paru : INH, rifampisin, dan pirazinimid selama 2 bulan fase 

intensif, dilanjutkan INH dan rifampisin hingga genap 6 bulan terapi 

(2HRZ-4HR). 

d. TB paru berat (milier, destroyed lung) dan TB ekstra paru : 4-5 OAT 

selama 2 bulan fase intensif, dilanjutkan dengan INH dan rifampisin 

hingga genap 9-12 bulan terapi. 

e. TB kelenjar superfisial : terapinya sama dengan TB paru. 

f. TB milier dan efusi pleura TB diberikan prednison 1-2 mg/kgBB/hari 

selama 2 minggu, kemudian dosis diturunkan bertahap (tappering off) 

selama 2 minggu, sehingga total waktu pemberian 1 bulan. 

 Kelompok risiko tinggi memerlukan medikamentosa profilaksis. 

1. Profilikasi primer untuk mencegah terlular/infeksi pada kelompok yang 

mengalami kontak erat dengan TB dewasa dengan uji BTA positif. 

2. Profilaksis sekunder untuk mencegah terjadinya sakit TB pada kelompok 

yang telah terinfeksi TB tapi belum sakit TB. 
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Konsep dasar profilaksis primer dan sekunder berbeda, namun obat 

dsn dosis yang digunakan sama yaitu INH 5-10 mg/kgBB/hari. Profilikasi 

primer diberikan selama kontak masih ada, minimal selama 3 bulan. Pada 

akhir 3 bulan dilakukan uji tuberkulin ulang. Jika hasilnya negatif, dan kontak 

tidak ada, profilaksis dihentikan. Jika terjadi konversi tuberkulin menjadi 

positif  dievaluasi aapakah hanya terinfeksi atau sudah sakit TB paru. Jika 

hanya infeksi profilaksis primer dilanjutkan sebagai profilakssis sekunder. 

Profilaksis sekunder diberikan selama 6-12 bulan yang merupakan waktu 

risiko tertinggi terjadinya sakit TB pada pasien yang baru terinfeksi TB         

(IDAI, 2011). 
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I.  Pathway Tuberculosis Paru 
 

Microbacterium   Droplet infection     Masuk lewat jalan  nafas 

tuberkulosa 

Menempel pada paru 
 

Keluar dari     Dibersihkan oleh   Menetap di jaringan paru 
tracheobionchial    markrofag 
bersama secret           Terjadi proses peradangan 
 
Sembuh tanpa Pengeluaran zat    Tumbuh dan berkembang  
pengobatan pirogen      di sitoplasma makrofag 
 
Hipertermi Mempengaruhi    Sarang primer / afek 

 hipothalamus    primer (fokus ghon) 
 
Komplek primer Limfangitis lokal    Limfadinitis regional 

 
 
Menyebar ke organ  Sembuh sendiri    Sembuh dengan bekas 
lain (paru lain, saluran tanpa pengobatan   fibrosis 
pencernaan, tulang) 
melalui media (bronchogen)percontinuitum hematogen, limfogen) 
 
Radang tahunan Pertahanan primer 
dibronkus adekuat 
 
Berkembang Pembentukan  Kerusakan membran 
menghancurkan  tuberkel alveolar 
jaringan ikat sekitar  
 
Bagian tengah Pembentukan sputum Menurunnya permukaan 
nekrasis berlebihan efek paru 
 
Membentuk Ketidak efektif   Alveolus 
jaringan keju bersihan jalan nafas  
        Alveolus mengalami 
Sekret keluar saat batuk konsolidasi & eksudas 
  
Batuk produktif (batuk terus menerus) Gangguan pertukaran gas 
 
Dropiet infection Batuk berat 
  
Terhirup orang sehat Distensi abdomen 
 
Resiko infeksi Mual, muntah 
 

Intake nutrisi kurang 
 
Ketidakseimbangan nutrisi kurang 
dari kebutuhan tubuh 

  

(Sumber: Kusuma & Nurarif, 2013) 
Gambar 2.3 Pathway Tuberkulosis paru 
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J. Diagnosis Keperawatan 

1.  Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. 

2.  Ketidak efektifan bersihan jalan nafas b.d bronkospasme. 

3.  Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d dyspneu 

4.  Gangguan pertukaran gas b.d kongesti paru, hipertensi pulmonal, 

penurunan perifer  yang mengakibatkan asidosis laktat dan penurunan 

curah jantung. 

5. Resiko infeksi b.d organisme purulen. 

6.  Defisiensi pengetahuan tentang kondisi, terapi dan pencegahan b.d 

informasi kurang/tidak akurat. 

 

K.  Intervensi  

Menurut (Wilkinson, 2011) ada beberapa intervensi keperawatan 

diantaranya sebagai berikut : 

1.   Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. 

 a.  Tujuan : Thermoregulasi. 

 b.  Kriteria Hasil : 

  - Suhu tubuh dalam rentang normal 

  -  Nadi dan RR dalam rentang normal 

  -  Tidak ada perubahan warna kulit 

c. Intervensi : 

- Pantau suhu minimal setiap dua jam, sesuai dengan kebutuhan.   

-  Pasang alat pantau suhu inti kontinu,  jika perlu 
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-  Pantau warna kulit dan suhu. 

-  Berikan obat antipiretik, jika perlu. 

-  Gunakan matras dingin dan mandi air hangat untuk mengatasi 

gangguan     suhu tubuh, jika perlu. 

-  Lepaskan pakaian yang berlebihan dan tutupi pasien dengan 

selimut saja. 

-  Anjurkan asupan cairan oral. 

-  Gunakan kipas yang berputar di ruangan pasien. 

-  Gunakan selimut pendingin. 

2.  Ketidak efektif bersihan jalan nafas b.d bronkospasme. 

a.  Tujuan : 

 -  Pencegahan Aspirasi : Tindakan personal untuk mencegah 

masuknya cairan dan partikel padat ke dalam paru. 

-  Status Pernapasan : Kepatenan Jalan Napas, Jalan napas 

trakeobronkial tertbuka dan bersih untuk pertukaran gas. 

-  Status Pernapasan : Ventilasi, Pengerakan udara masuk dan keluar 

paru. 

 b.  Kriteria Hasil :  

-  Menunjukan pembersihan jalan napas yang efektif, yang 

dibuktikan oleh Pencegahan Aspirasi, Status Pernapasan, 

Kepatenan Jalan Napas, Status Pernapasan : Ventilasi tidak 

terganggu. 

-  Menunjukan kepatenan Jalan Napas. 
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c.  Intervensi :  

-  Tentukan kebutuhan pengisapan oral atau trakea. 

-  Pantau status oksigen pasien 

-  Catat jenis dan jumlah sekret yang dikumpulkan 

-  Rundingkan dengan ahli terapi pernapasan, jika perlu 

-  Berikan oksigen yang telah dihumidifikasi (dilembabkan ) sesuai 

dengan kebijakan institusi 

-  Lakukan alat bantu dalam terapi aerosol, nebuliser. 

-  Informasikan kepada pasien sebelum memulai prosedur, untuk 

menurunkan kecemasan. 

-  Atur posisi pasien yang memungkinkan untuk pengembangan 

maksimal rongga dada. 

-  Lakukan pengisapan endotrakea atau nasotrakea, jika perlu. 

-  Pertahankan keadekuatan hidrasi untuk mengencerkan sekret. 

3.  Ketidakseimbanagan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d dyspneu 

   a.  Tujuan : Memperlihatkan Status Gizi asupan makanan dan cairan. 

 b.  Kiteria Hasil :  

-  Adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan 

-  Berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan 

-  Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi 

-  Tidak ada tanda tanda malnutrisi 

-  Tidak terjadi penurunan berat badan 

 

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



30 

 

c.  Intervensi :  

-  Pantau nilai laboratorium, khususnya transferin, albumin, dan 

elektrolit. 

-  Ketahui makanan kesukaan pasien 

-  Pantau kandungan nutrisi dan kalori pada catatan asupan 

-  Timbang pasien pada interval yang tepat 

-  Berikan informasi yang tepat tentang kebutuhan nutrisi dan 

bagaimana memenuhinya. 

-  Tentukan, dengan melakukan kolaborasi bersama ahli gizi, jika 

diperlukan, jumlah kalori, dan jenis zat gizi yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi. 

-  Suapi pasien jika perlu. 

4.  Gangguan pertukaran gas b.d kongesti paru, hipertensi pulmonal, 

penurunan perifer  yang mengakibatkan asidosis laktat dan penurunan 

curah jantung. 

a.  Tujuan :  

-  Gangguan pertukaran gas berkurang 

-  Tanda Tanda Vital dalam rentang normal 

b.  Kriteria Hasil :  

-   Mendemontasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih 

-  Mendemonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigenasi yang 

 adekuat  

-  Tanda Tanda Vital dalam rentang normal 
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c.  Intervensi :  

-  Kaji suara Paru 

-  Pantau saturasi O2 

-  Pantau hasil gas darah 

-  Pantau kadar elektrolit 

-  Pantau status mental 

-  Observasi terhadap sianosis 

-  Identifiksai terhadap pasien kebutuhan pemasangan jalan napas 

aktual atau potensial 

-  Pantau status oksigenasi 

-  Ajarkan teknik relaksasi  

- Ajarkan  batuk efektif  

-  Berikan Bronkodilator, jika perlu 

5.  Resiko infeksi b.d organisme purulen 

a. Tujuan :  Resiko Infeksi terkontrol 

b.  Kriteria Hasil :  

-  Klien terbebas dari tanda dan gejala infeksi 

-  Jumlah leukosit dalam batas normal 

c.  Intervensi :  

-  Pertahankan teknik isolasi 

-  Batasi penggunjung jika perlu 

-  Gunakan baju, sarung tangan, sebagai pelindung 
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-  Monitor hitung granulosit, WBC 

-  Monitor tanda dan gejala infeksi 

-  Tingkatkan intake nutrisi 

-  Monitor kerentanan terhadap infeksi 

-  Dorong masukan cairan 

-  Dorong istirahat 

6.  Defisiensi Pengetahuan tentang kondisi, terapi dan pencegahan b.d 

informasi kurang. 

a.  Tujuan :  

-  Pengetahuan proses penyakit bertambah 

b.  Kriteria Hasil :  

-  Pasein dan keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit 

bertambah 

-  Pasien dan keluarga mampu melaksanakan prosedur yang 

dijelaskan dengan benar 

-  Pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang 

dijelaskan perawat/ tim kesehatan lain. 

c.  Intervensi :  

-  Berikan tentang tingkat pengetahuan pasien tentang proses 

penyakit 

-  Jelaskan patofisiologi dari penyakit dan bagaimana hal ini 

berhubungan dengan anatomi dan fisiologi dengan cara yang 

benar. 
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-  Gambarkan tanda dan gejala yang biasa muncul pada penyakit 

-  Gambarkan proses penyakit dengan cara yang tepat 

-  Identifikasi kemungkinan penyebab dengan cara yang tepat 

-  Diskusikan pilihan terapi atau penanganan.  
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