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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru, sehingga dapat 

menyebabkan penumpukan sekret pada jalan nafas dan menyebabkan bersihan 

jalan nafas tidak efektif yang dapat mengakibatkan gangguan kebutuhan 

oksigenasi. Oksigenasi merupakan elemen penting bagi kehidupan, yang 

digunakan sebagai kelangsungan hidup. Pasien tuberkulosis paru dengan 

penumpukan sekret perlu diberikan latihan batuk efektif. Tujuan: studi kasus ini 

adalah untuk mengetahui gambaran pelakasanaan asuhan keperawatan pasien 

tuberkulosis paru dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Jenis penelitian: ini 

adalah deskriptif dengan menggunkan metode pendekatan studi kasus. Subjek 

dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien tuberkulosis paru dengan masalah 

bersihan jalan nafas tidak efektif di ruang anggrek 1 RSUD Dr. Moewardi. Hasil 

studi: menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien 

tuberkulosis paru dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan masalah 

keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif yang dilakukan tindakan latihan 

batuk efektif selama 3 hari setiap pagi dan sore, maka terjadi perubahan hasil 

yaitu frekuensi pernafasan menjadi normal, tidak ada suara tambahan ronchi, dan 

tidak ada sekret pada jalan nafas. Kesimpulan: ada pengaruh latihan batuk efektif 

dan tindakan latihan ini efektif dilakukan pada pasien tuberkulosis paru dengan 

penumpukan sekret di jalan nafas. 

 

Kata kunci: Batuk efektif, Oksigenasi, Tuberkulosis paru 

 

Abstract 

 

Background: Pulmonary tuberculosis is a disease caused by the bacteria 

mycobacterium tuberculosis attacks the lungs, causing an accumulation of 
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secretions in the airway, and ineffective road clearance. It results lead to 

oxygenation requirements. Oxygenation is an essential element of life that is user 

for survival. Pulmonary tuberculosis patients with accumulated secretions need to 

be implemented effective cough exercises. Objective: to identify the description 

of nursing care for pulmonary tuberculosis patients in meeting oxygenation needs. 

Type of research: descriptive with a case study approach. The subject was a 

patient with pulmonary tuberculosis with ineffective airway clearance in the 

orchid room of Dr. Moewardi. The results of the study: the nursing care in 

patients management on pulmonary tuberculosis in fulfilling oxygenation needs 

with ineffective airway clearing problems performed by effective coughing 

exercises for three days every morning and evening showed a change in 

respiratory frequency to normal, no additional ronchi sounds, and no secretions on 

the airway. Conclusion: there is an effect of effective cough practice. This 

procedure is effective in pulmonary tuberculosis patients with a build up of 

secretions in the airway. 

 

Keywords: effective cough, oxygenation, pulmonary tuberculosis. 
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PENDAHULUAN 

 Tuberkulosis paru (TB paru) 

merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri mycobacterium tuberculosis yang 

merupakan salah satu penakit infeksi pada 

saluran pernafasan ( Widiastuti & Siagian, 

2019). TB paru merupakan penyakit menular 

yang menjadi penyebab utama kematian di 

dunia ( WHO, 2019). 

 Prevalensi tuberkulosis paru pada 

tahun 2018 ada 10 juta lebih orang sakit TB, 

sebagian besar kasus TB pada tahun 2018 

berada di wilayah Asia Tenggara (44%), 

Afrika (24%), Pasifik Barat (18%), 

Mediterania Timur (8%), Amerika (3%), 

Eropa (3%), Indonesia menempati peringkat 

ke tiga dunia (WHO, 2019). Jumlah kasus 

TB pada tahun 2018 di Indonesia sebanyak 

566.623 kasus, jumlah ini meningkat apabila 

dibandingkan tahun 2017 sebesar 466.732 

kasus, sedangkan provinsi Jawa Tengah 

menempati urutan ke 18 dari 34 provinsi 

(Kemenkes RI, 2019).  Pada tahun 

2016 jumkah TB di Surakarta sebanyak 283 

kasus, sedangkan pada tahun 2017 menurun 

menjadi 180 kasus ( Dinas Kesehatan kota 

Surakarta, 2018).  

 Penyakit TB paru ditularkan melalui 

airbone yaitu inhalasi droplet yang 

mengandung bakteri mycobacterium 

tuberculosis, pasien TB paru akan mengeluh 

sesak nafas, demam, nyeri dada, berkeringat 

dimalam hari, nafsu makan menurun disertai 

penurunan berat badan dan batuk lebih dari 2 

minggu (Muttaqin, 2014). Batuk merupakan 

gejala awal yang paling sering dikeluhkan 

oleh penderita TB, proses batuk 

menyebabkan sekret akan terkumpul pada 

waktu penderita tidur dimalam hari dan 

dikeluarkan saat penderita bangun di pagi 

hari (Manalu, 2010).  

 Pengeluaran sekret dapat dipermudah 

dengan beberapa metode yaitu dengan cara 

batuk efektif, postural drainage, fisioterapi 

dada, vibrasi dan clapping (Nugroho, 2011). 

Batuk efektif merupakan latihan yang efektif 

dilakukan untuk membantu pengeluaran 

sekret pada pasien TB. Hal ini dibuktikan 

dari hasil penelitian yang dilakukan 

Widiastuti & Siagian (2019) menyatakan 

bahwa ada pengaruh batuk efektif terhadap 

penurunan sputum, sedangkan hasil 

penelitian Mardiono (2013) membuktikan 

bahwa ada pengaruh latihan batuk efektif 

terhadap frekuensi pernafasan pasien TB. 

 

JENIS PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus, dimana penelitian dengan 

metode yang dilakukan secara fokus pada 

satu kasus tertentu untuk diamati dan 

dianalisis dengan  cara cermat dan tuntas 

dalam periode waktu tertentu (Sujarweni, 

2014). Studi kasus ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada pasien tuberkulosis paru dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Subjek 

dalam studi kasus ini adalah satu orang 

pasien tuberkulosis paru dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi, tempat penelitian ini 

berada di ruang Anggrek 1 RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta yang dilakukan pada 

tanggal 17 – 22 Februari 2020. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pengkajian di dapatkan 

identitas pasien berinisial Ny. S umur 59 

tahun alamat Sukoharjo. Keluhan utama 
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pasien saat masuk rumah sakit adalah batuk, 

pada tanggal 18 Februari 2020 di lakukan 

pengkajian didapatkan hasil subyektif pasien 

mengatakan batuk dahak sulit keluar, data 

obyektif suara auskultasi paru terdapat bunyi 

ronchi, Tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 

92x/menit, frekuensi pernafasan 28x/menit, 

suhu 37,9 0 C, SPO2 94%, O2 3 lpm, BB 35 

kg, TB 150 cm. Hasil pemeriksaan Radiologi 

foto thorax diperoleh hasil: tampak opasitas 

inhomogen batas tegas tepi reguler di 

prahilar kiri, tampak pula infiltrat disertai air 

bronchogen du suprahilar kiri. Pemeriksaan 

sputum BTA tanggal 18 Februari 2020 di 

peroleh hasil specimen X – pert MTB – RIF 

Assay 64, MTB detected Low.pasien 

mendapat terapi medis infus Nacl 0,9%, 

paracetamol, ambroxol dan O2 . 

 Menurut Brunner & Suddarth (2014), 

berdasarkan hasil pengkajian maka dapat 

disimpulkan bahwa ada kesamaan antara 

fakta dan teori yang menunjukkan tanda dan 

gejala yang dikeluhkan pasien yaitu batuk 

dahak sulit keluar, sesak nafas, demam, berat 

badan turun. Diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan pada studi kasus ini adalah pada 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada 

pasien tuberkulosis paru. Berdasarkan teori 

SDKI (2016) maka diagnosa keperawatan 

untuk kasus tersebut adalah bersihan jalan 

napas tidak efektif berhubungan dengan 

sekresi yang tertahan. Intervensi 

keperawatan studi kasus ini adalah 

pemberian latihan batuk efektif. Batuk 

efektif dilakukan selama 3 hari berturut – 

turut setiap pagi jam 07.00 WIB dan sore 

jam 15.00 WIB. Hasil evaluasi studi kasus 

ini dapat dilihat dalam tabel 1.  

 

 

 

 

Tabel. 1 Hasil evaluasi frekuensi pernafasan, suara nafas, dan kemampuan 

batuk efektif pada Ny. S 

 

Waktu 

pelaksanaan 

Keterangan Frekuensi 

pernafasan 

(RR) 

Suara nafas 

tambahan 

Kemampuan 

melakukan 

batuk efektif 

Hari 1 Pagi Pre 28x/menit Ronchi Belum mampu 

 

 Post 26x/menit Ronchi Belum mampu 

 

Hari 1 Sore Pre 27x/menit Ronchi Mampu 

 

 Post 25x/menit Ronchi Mampu 

 

Hari 2 pagi Pre 26x/menit Ronchi Mampu 

 

 Post 24x/menit Ronchi Mampu 

 

Hari 2 sore Pre 25x/menit Tidak ada Mampu 
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 Post 24x/menit Tidak ada Mampu 

 

Hari 3 pagi Pre 24x/menit Tidak ada Mampu 

 

 Post 22x/menit Tidak ada Mampu 

 

Hari 3 sore Pre 23x/menit Tidak ada Mampu 

 

 Post 21x/menit Tidak ada Mampu 

 

 

Berdasarkan data tabel di atas dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh dari hari 

pertama sampai dengan hari ke tiga 

menunjukkan hasil yang baik sesuai tujuan 

dan kiteria hasil yang telah ditetapkan oleh 

penulis. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan dari studi kasus ini 

adalah pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien tuberkulosis paru dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi dengan masalah 

bersihan jalan nafas tidak efektif 

berhubungan dengan sekresi yang tertahan 

yang diberikan tindakan latihan batuk efektif 

selama 3 hari setiap pagi dan sore didapatkan 

hasil frekuensi nafas normal, pasien mampu 

mengeluarkan dahak, dan suara nafas 

tambahan tidak ada, maka batuk efektif ini 

efektif digunakan sebagai penatalaksanaan 

pada pasien tuberkulosis paru ang 

mengalami masalah keperawatan bersihan 

jalan napas tidak efektif berhubungan dengan 

sekresi ang tertahan. 
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