
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bronkhitis 

1. Pengertian  

Bronkhitis adalah inflamasi jalan pernafasan dengan penyempitan atau 

hambatan jalan nafas di tandai peningkatan produksi sputum mukoid, 

menyebabkan ketidak cocokan ventilasi- perfusi dan menyebabkan sianosis 

(FKUI, 2007).Bronkhitis adalah infeksi pada bronkus yang berasal dari 

hidung dan tenggorokan di mana bronkus merupakan suatu pipa sempit yang 

berawal pada trakhea, yang menghubungkan saluran pernafasan atas, hidung, 

tenggorokan, dan sinus ke paru. Gejala bronkhitis di awali dengan batuk 

pilek, akan tetapi infeksi ini telah menyebar ke bronkus, sehingga 

menjadikan batuk akan bertambah parah dan berubah sifatnya (Hidayat, 

2011). 

2. Klasifikasi bronkhitis 

Bronchitis terbagi menjadi 2 jenis sebagai berikut : 

a. Bronchitis akut. Yaitu, bronchitis yang biasanya datang dan sembuh 

hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu saja. Kebanyakan penderita 

bronchitis akut akan sembuh total tanpa masalah yang lain.  
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b. Bronchitis kronis. Yaitu, bronchitis yang biasanya datang secara 

berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Terutama, pada 

perokok. Bronchitis kronis ini juga berarti menderita batuk yang dengan 

disertai dahak dan diderita selama berbulan-bulan hingga tahunan. 

3. Etiologi Bronchitis 

Etiologi Bronchitis biasanya lebih sering disebabkan oleh virus seperti 

rhinovirus, Respiratory Syncitial Virus (RSV), virus influenza, virus par 

influenza, dan Coxsackie virus. Bronchitis adalah suatu peradangan pada 

bronchus yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme baik virus, 

bakteri, maupun parasit.Bronkitis akut merupakan proses radang akut pada 

mukosa bronkus berserta cabang–cabangnya yang disertai dengan gejala 

batuk dengan atau tanpasputum yang dapat berlangsung sampai 3 minggu. 

Tidak dijumpai kelainanradiologi pada bronkitis akut. Gejala batuk pada 

bronkitis akut harus dipastikantidak berasal dari penyakit saluran pernapasan 

lainnya (Gonzales R, Sande M,2008). 

Bronkitis akut dapat disebabkan oleh: 

a. Infeksi virus: influenza virus, parainfluenza virus, respiratory 

syncytialvirus (RSV), adenovirus, coronavirus, rhinovirus, dan lain-lain. 

b. Infeksi bakteri: Bordatella pertussis, Bordatella 

parapertussis,Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, atau 

bakteri atipik (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumonia, 

Legionella). 
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c. Jamur 

d. Noninfeksi: polusi udara, rokok, dan lain-lain.Penyebab bronkitis akut 

yang paling sering adalah infeksi virus yakni sebanyak 90% sedangkan 

infeksi bakteri hanya sekitar < 10% (Jonssonet al, 2008). 

 Bronchitis kronik dan batuk berulang adalah sebagai berikut: 

a. Asma 

b. Infeksi kronik saluran napas bagian atas (misalnya sinobronchitis). 

c. Infeksi, misalnya bertambahnya kontak dengan virus, infeksi 

mycoplasma, chlamydia, pertusis, tuberkulosis, fungi/jamur. 

d. Penyakit paru yang telah ada misalnya bronchiectasis. 

e. Sindrom aspirasi. 

f. Penekanan pada saluran napas. 

g. Benda asing  

h. Kelainan jantung bawaan 

i. Kelainan sillia primer 

j. Defisiensi imunologis 

k. Kekurangan anfa-1-antitripsin 

l. Fibrosis kistik 

m. Psikis 

Tidak seperti bronchitis akut, bronchitis kronis terus berlanjut dan 

merupakan penyakit yang serius.Merokok adalah penyebab yang paling 
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besar, tetapi polusi udara dan debu atau gas beracun pada lingkungan atau 

tempat kerja juga dapat berkontribusi pada penyakit ini. 

Faktor yang meningkatkan risiko terkena bronchitis antara lain: 

a. Merokok 

b. Daya tahan tubuh yang lemah, dapat karena baru sembuh dari sakit atau 

kondisi lain yang membuat daya tahan tubuh menjadi lemah. 

c. Kondisi dimana asam perut naik ke esophagus (gastroesophageal reflux 

disease). 

d. Terkena iritan, seperti polusi, asap atau debu. 

4. Tanda dan Gejala Penderita Bronkhitis 

a. Sesak nafas / Dispnea 

Sesak nafas atau dispnea adalah perasaan sulit bernafas dan merupakan 

gejala yang sering di jumpai pada penderita bronkhitis. Tanda objektif  

yang dapat di amati dari sesak nafas adalah nafas yang cepat, terengah- 

engah, bernafas dengan bibir tertarik kedalam (pursed lip), hiperkapnia 

(berkurangnya oksigen dalam darah), hiperkapnia  atau meningkatnya 

kadar  karbondioksida dalam darah (Diarly, 2008). 

b. Nafas berbunyi 

Bunyi mengi (weezing) adalah suara pernafasan yang di sebabkan oleh 

mengalirnya udara yang melalui saluran nafas sempit akibat kontriksi 

atau ekskresi mucus yang berlebihan ( Ikhawati, 2011) 

c. Batuk dan sputum 

Hubungan Jenis Lama..., CAHYATI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016



Batuk adalah gejala paling umum pada penderita bronkhitis, seringkali 

pada penderita bronkhitis mengalami batuk- batuk hampir setiap hari 

serta pengeluaran dahak sekurang- kurangnya 3 bulan berturut- turut 

dalam satu tahun dan paling sedikit 2 tahun (Mansjoer, 2000). 

d. Nyeri dada. 

Nyeri dada sering sekali terjadi pada penderita bronkitis karena ada 

inflamasi pada bronkus. Pada penderita bronkitis rasa nyeri di dada di 

rasakan dengan tingkat keparahan penyakit (Alsagaff  dan Mukty, 2009). 

e. Nafas cuping hidung 

Pada balita dan anak- anak penderita bronkhitis kadang terjadi adanya 

nafas cuping hidung, tetapi tidak semua penderita bronkhitis mengalami 

hal tersebut.Dengan adanya cuping hidung berarti terdapat gangguan 

pada sistem pernafasan yang menyebabkan kepayahan dalam bernafas 

(Muttaqin, 2008). 

5. Patofisiologi Bronkhitis 

Bronkhitis akut dikaraterisiroleh adanya infeksi pada cabang 

trakeobrokhial.Infeksi ini menyebabkan hiperemia dan edema pada 

memberan mukosa, yang kemudian menyebabkan peningkatan sekresi dahak 

bronchial.Karena adanya perubahan memberan mukosa ini, maka terjadi 

kerusakan pada epitelia saluran nafas yang menyebabkan berkurangnya 

fungsi pembersihan mukosilir.Selain itu, peningkatan sekresi dahak 

bronchial yang dapat menjadi kental dan liat, makin memperparah gangguan 
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pembersihan mukosilir.Perubahan ini bersifat permanen, belum diketahui, 

namun infeksi pernafasan akut yang berulang dapat berkaitan dengan 

peningkatan hiper-reaktivitas saluran nafas, atau terlibat dalam fatogenesis 

asma atau PPOK. Pada umumnya perubahan ini bersifat sementara dan akan 

kembali normal jika infeksi sembuh (Ikawati, 2009). 

6. Manifestasi klinis Bronkhitis 

a. Batuk berdahak (dahaknya bisa berwarna kemerahan) 

b. Sesak nafas ketika melakukan olah raga atau aktivitas ringan. 

c. Sering menderita infeksi pernafasan (misalnya flu) 

d. Bengek 

e. Lelah 

f. Pembengkakan pergelangan kaki, kaki dan tungkai kiri dan kanan 

g. Wajah, telapak tangan atau selaput lendir yang berwarna kemerahan 

h. Pipi tampak kemerahan 

i. Sakit kepala 

j. Gangguan penglihatan 

k. Sedikit demam. 

7. Komplikasi Bronkhitis 

Ada beberapa komplikasi bronchitis yang dapat dijumpai pada pasien, antara 

lain : 

a. Bronchitis kronik 
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b.  Pneumonia dengan atau tanpa atelektaksis, bronchitis sering 

mengalamiinfeksi berulang biasanya sekunder terhadap infeksi pada 

saluran nafas bagian ata. Hal ini sering terjadi pada mereka drainase 

sputumnya kurang baik. 

c. Pleuritis. 

d.  Efusi pleura atau empisema 

e. Abses metastasis diotak, akibat septikemi oleh kuman penyebab infeksi 

supuratif pada bronkus. Sering menjadi penyebab kematian 

f. Haemaptoe terjadi kerena pecahnya pembuluh darah cabang vena (arteri 

pulmonalis), cabang arteri (arteri bronchialis) atau anastomisis 

pembuluh darah. Komplikasi haemaptoe hebat dan tidak terkendali 

merupakan tindakan beah gawat darurat. 

g. Sinusitis merupakan bagian dari komplikasi bronchitis pada saluran 

nafas 

h. Kor pulmonal kronik pada kasus ini bila terjadi anastomisis cabang-

cabang arteri dan vena pulmonalis pada dinding bronkus akan terjadi 

arterio-venous shunt, terjadi gangguan oksigenasi darah, timbul sianosis 

sentral, selanjutnya terjadi hipoksemia. Pada keadaan lanjut akan terjadi 

hipertensi pulmonal, kor pulmoner kronik,. Selanjutnya akan terjadi 

gagal jantung kanan. 

i. Kegagalan pernafasan merupakan komlikasi paling akhir pada bronchitis 

yang berat da luas 
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j. Amiloidosis keadaan ini merupakan perubahan degeneratif, sebagai 

komplikasi klasik dan jarang terjadi. Pada pasien yang mengalami 

komplikasi ini dapat ditemukan pembesaran hati dan limpa serta 

proteinurea. 

8. Penatalaksanaan Bronkhitis 

Untuk mengurangi demam dan rasa tidak enak badan, kepada 

penderita  diberikan aspirin atau acetaminophen; kepada anak-anak 

sebaiknya hanya diberikan acetaminophen. Dianjurkan untuk beristirahat 

dan minum banyak cairan.Antibiotik diberikan kepada penderita yang 

gejalanya menunjukkan bahwa penyebabnya adalah infeksi bakteri 

(dahaknya berwarna kuning atau hijau dan demamnya tetap tinggi) dan 

penderita yang sebelumnya memiliki penyakit paru-paru.Kepada penderita 

dewasa diberikan trimetoprim-sulfametoksazol, tetracyclin atau 

ampisilin.Erythromycin diberikan walaupun dicurigai penyebabnya adalah 

Mycoplasma pneumoniae.Kepada penderita anak-anak diberikan 

amoxicillin.Jika penyebabnya virus, tidak diberikan antibiotik. 

9. Diagnosa keperawatan 

a. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan 

produksi sekret. 

b. Kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan obstruksi jalan nafas 

oleh sekresi, spasme bronchus. 

c. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan broncokontriksi, mukus. 
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B. Merokok  

1. Pengertian 

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang  bila di gunakan mengakibatkan 

bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian ada juga yang 

menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus 

termasuk cerutu atau bahan lainnya yang di hasilkan dari tanaman Nicotiana 

Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya sintesisnya yang 

mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Tendra, 

2003). 

Merokok adalah suatu kata kerja yang berarti melakukan kegiatan atau 

aktifitas menghisap, sedangkan perokok adalah orang yang suka merokok  

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). 

2. Zat berbahaya yang terkandung dalam rokok 

Rokok mengandung kurang lebih 4000 elemen- elemen dan setidaknya 

2000 di antara nya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada 

rokok (Sukendro, 2007): 

a. Nikotin 

Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi saraf  dan peredaran 

daeah. Zat ini bersifat karsinogen yang mampu memicu kanker paru- paru 

yang mematikan. Komponen ini terdapat di dalam asap rokok dan juga di 
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dalam tembakau yang tidak di bakar. Nikotin di serap melalui paru- paru 

dan kecepatan absorpsinya hampir sama dengan masuknya nikotin secara 

intravena. Nikotin masuk ke dalam otak dengan cepat dalam waktu kurang 

lebih 10 detik. Dapat melewati barier di otak dan diedarkan ke seluruh 

otak, kemudian menurun secara cepat, setelah beredar ke seluruh bagian 

tubuh dalam waktu 15- 20 menit pada waktu penghisapan terakhir 

(Sukendro, 2007). 

b. Tar 

Tar adalah hidrokarbon aromatik polisiklik yang ada dalam asap 

rokok, tergolong dalam zat karsinogen, yaitu zat yang dapat 

menumbuhkan kanker. Kadar tar yang terkandung dalam asap rokok inilah 

yang berhubungan dengan resiko timbulnya kanker. Sumber tar adalah 

cengkeh, pembalut rokok dan bahan organik lain yang terbakar(Sukendro, 

2007). 

c. Karbon monoksida 

Karbon monoksida adalah gas yang bersifat toksin atau beracun 

yang tidak berwarna, zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, 

membuat darah tidak mampu mengikat oksigen(Sukendro, 2007). 

3. Pengaruh pada kesehatan 

Kebiasan merokok telah terbukti berhubungan dengan sedikitnya 25 

jenis penyakit dari berbagai alat tubuh manusia seperti kanker paru, 

bronkhitis kronik, empisema dan berbagai penyakit paru lainnya. Selain itu 
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adalah kenker mulut, tenggorokan, pankreas dan kandung kemih, penyakit 

pembuluh darah, ulkus peptikum dan lain- lain. Satu- satunya penyakit yang 

menunjukan asosiasi negatif dengan kebiasaan merokok, yaitu kanker paru, 

brokhitis kronik, empisema  penyakit jantung iskemik dan penyakit 

kardiovaskular lain, ulkus peptikum, kanker mulut, kanker tenggorokan, 

penyakit pembuluh darah otak dan gangguan janin dalam kandungan. 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang 

pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau 

bagi kesehatan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan 

untuk di bakar dan dihisap atau di hirup asapnya, termasuk rokok kretek yang 

dihasilkan dari tanaman nicotina tabacum, nicotiana rustica dan spesies 

lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar. Rokok 

kretek termasuk rokok yang berbahaya bagi kesehatan baik secara langsung 

maupun tidak langsung(Riskesdas, 2013).Rokok biasanya berbentuk silinder 

dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Dengan diameter 

sekitar 10 mm. 

Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan terbuat 

dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan 

dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup. 

Perilaku merokok masyarakat di Indonesia tidak banyak berubah 

selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya jiga dilihat rata- rata jumlah batang 

rokok yang di konsumsi masyarakat pada tahun 2007 yaitu 12 batang/ hari 
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(≥10 batang/ hari) sedangkan pada tahun 2013 rokok yang dikonsumsi 

masyarakat 12,3 batang/ hari (≥10 batang/ hari). Jika dalam sehari 

masyarakat menghabiskan rokok ≥10 batang/ hari maka akan berdampak 

negative bagi kesehatan(Riskesdas, 2013). 

Prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi diberbagai lapisan 

masyarakat terutama pada laki- laki, mulai dari anak- anak, remaja dan 

dewasa. Berdasarkan data sensus tahun 2004 dan Riskesdas tahun 2007 dan 

2010 hampir 80%  perokok mulai merokok ketika usianya belum mencapai 

19 tahun. Umumnya orang mulai merokok sejak muda dan tidak tahu resiko 

mengenai bahaya adiktif merokok. Bahaya merokok mungkin akan 

berdampak setelah ≥10 tahun atau lebih lamanya merokok. Menurut 

Riskesdas tahun 2013 usia merokok pertama kali paling tinggi adalah 

kelompok umur 15-19 tahun.  
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C. Kerangka Teori 

Faktor yang mempengaruhi 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 

Sumber :  Dinkes (2007), Rasmaliah (2004), Depkes (2008), Hidayat  

(2011), Muttaqin (2008), Sukendro (2007). 
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D. Kerangka Konsep  

Berdasarkan tinjauan pustaka maka kerangka konsep yang di gunakan dalam 

penelitian dengan judul “jenis, lama dan jumlah batang rokok dengan kejadian 

bronkhitis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto” adalah sebagai 

berikut : 

 

Variabel bebas   Variabel terikat 

 

   

 

Gambar 2.2 

E. Hipotesis 

Hipotesis menurut Notoatmodjo (2010) adalah pernyataan jawaban 

sementara dari sebuah masalah penelitian, pernyataan atau pertanyaan sementara 

tersebut harus diuji apakah benar (diterima) atau salah (ditolak). 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

Ada hubungan jenis, lama dan jumlah batang rokok dengan kejadian 

bronkhitis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 

 

- Jenis rokok 
- Lama merokok 
- Jumlah batang 

rokok 
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