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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk 

hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis (UU No.36 Tahun 2009). Dengan adanya perkembangan 

teknologi saat ini menginginkan cepat berproduktifitas, diantaranya meningkatnya 

sarana transportasi dan munculnya pabrik-pabrik untuk produksi. Kemajuan 

teknologi tersebut dapat menyebabkan dampak polusi pada udara, diantaranya 

dapat menyebabkan gangguan pernapasan antara lain pneumonia. 

Pneumonia adalah peradangan yang mengenai parenkim paru, distal dari 

bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus respiratorius, alveoli, serta 

menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan menimbulkan gangguan pertukaran 

gas setempat. (Zul, 2001). Penyakit Pneumonia sering kali diderita sebagian besar 

orang yang lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit kronik sebagai akibat 

rusaknya sistem kekebalan tubuh (Imun), akan tetapi Pneumonia juga bisa 

menyerang anak muda yang bertubuh sehat. Saat ini didunia penyakit Pneumonia 

dilaporkan telah menjadi penyakit utama di kalangan kanak-kanak dan merupakan 
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satu penyakit serius yang meragut nyawa beribu-ribu warga tua setiap tahunnya 

(Smeltzer, 2001). 

 Di negara maju saja, seperti Amerika, pneumonia dan influenza 

menduduki peringkat ke-4 sebagai penyebab kematian tertinggi. Ditemukan 

sekitar 18,2 kasus pneumonia per 1000 penduduk berusia 65-69 tahun. Angka itu 

meroket menjadi 52,3 kasus per 1000 penduduk berusia 85 tahun ke atas. Di 

Taiwan, kematian akibat pneumonia mencapai hampir 200 per 100.000 pasien 

lansia pada 2002. Dapat pula disimpulkan, risiko pneumonia pada usia >65 tahun 

lebih tinggi 6 kali dibanding usia <60 tahun (Riquelme, 2004). 

Peningkatan insiden dan prevalensi pneumonia pada lansia juga dikaitkan 

dengan penyakit komorbid yang diderita pasien, seperti diabetes melitus, penyakit 

jantung, malnutrisi, dan penyakit hati kronik. Sebagai contoh, diabetes melitus 

menyebabkan penurunan fungsi sistim imun tubuh baik proses kemotaksis 

maupun fagositosis. Pada gagal jantung kongestif yang disertai edema paru, 

fungsi clearance paru berkurang sehingga kolonisasi kuman pernafasan mudah 

berkembangbiak. Pasien yang sebelumnya sering mengonsumsi obat-obatan yang 

bersifat sedatif atau hipnotik berisiko tinggi mengalami aspirasi sehingga 

mempermudah terjadinya infeksi. Hal itu disebabkan kedua obat tersebut 

menekan rangsang batuk dan kerja clearance mukosilier. 

Etiologi pneumonia tidak dapat ditebak hanya berdasarkan gejala klinis, 

hasil laboratorium, dan radiologis. Tanda klasik seperti bulging fissure pada 

klebsiella pneumoniae, hiponatremia akibat legionella, atau gejala atipik akibat 

mycoplasma, tidak cukup sensitif dan spesifik. Pola mikroorganisme penyebab 
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pneumonia pada lansia agak berbeda dengan yang ditemukan pada usia muda. 

Meskipun demikian, Streptococcus pneumoniae tetap menjadi etiologi tersering. 

Beberapa mikroorganisme lain adalah Gram negatif, virus respirasi seperti 

respiratory syncytial virus dan influenza A, serta kuman atipik. Berdasarkan studi 

Finnish, streptococcus pneumoniae menjadi etiologi terbanyak (48%) pada pasien 

di atas 60 tahun, disusul kemudian chlamydia pneumoniae (12%), mycoplasma 

pneumoniae (10%), haemophilus influenzae (4%), dan virus (10%). Akan tetapi di 

Indonesia, etiologi tersering adalah K. pneumoniae bukan S. pneumoniae. Hal itu 

mungkin dikarenakan spesimen yang diteliti bukan berasal dari penderita yang 

pertama kali menderita pneumonia komuniti, sehingga kemungkinan kuman ini 

sudah merupakan kuman yang didapat dari rumah sakit, atau merupakan infeksi 

berulang (Soedharmono, 2005).  

Kasus Pneumonia pada lansia ini merupakan keadaan yang berkaitan 

dengan tempat dimana pasien mendapatkan infeksi. Pada lansia yang menderita 

Pneumonia seringkali memberikan gejala yang tidak khas. Tidak jelasnya gejala 

klasik itulah yang dituding menjadi salah satu penyebab tingginya angka 

mortalitas pneumonia pada lansia. Tiga gejala yang paling sering ditemui pada 

lansia adalah sesak nafas (dispnea), batuk, dan demam. Beberapa studi dalam 

pertemuan ilmiah pulmonologi dan kedokteran (PIPKRA) ke-4, yang lalu 

mengungkapkan sekitar 35-65% pasien lansia tidak dijumpai adanya demam. 

Gejala lain yang juga jarang adalah nyeri dada pleuritik, sakit kepala, mialgia, 

mual/muntah, diare, jatuh, dan nyeri tenggorokan. Sedangkan batuk, sesak nafas, 

produksi sputum, dan tubuh lemah merupakan gejala yang paling sering dijumpai. 
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Dapat pula dijumpai pasien menggigil, berkeringat, takikardi, dan delirium 

(Soepandi, 2006). Dengan demikian di pelayanan fisioterapi yang dapat berperan 

dalam proses pengeluaran dahak, batuk, dan sesak napas. Tindakan fisioterapi 

pada kasus pneumonia yaitu menggunakan terapi latihan. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas penulis mempunyai keinginan untuk memperoleh gambaran 

mengenai manfaat Chest Physiotherapy dalam mengatasi permasalahan yang 

timbul akibat Pneumonia dengan mengangkat judul Karya Tulis Ilmiah 

PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA PENDERITA PNEUMONIA 

DENGAN MENGGUNAKAN CHEST PHYSIOTHERAPY. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

Bagaimana penatalaksanaan chest physiotherapy dapat membantu 

mengurangi dahak/spuntum, mengurangi sesak nafas, dan meningkatkan expansi 

sangkar thorax pada kasus pneumonia? 

 

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

Untuk memenuhi persyaratan program D III Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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2. Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui penatalaksanaaan chest physiotherapy bisa membantu  

membantu mengurangi dahak/spuntum, mengurangi sesak nafas, dan 

meningkatkan expansi sangkar thorax pada kasus pneumonia 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

Dalam penulisan ini berharap akan bermanfaat bagi: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan sebagai aset pribadi mengenai bagaimana 

cara mencegah pneumonia yang diderita lansia. 

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi fisioterapi 

Menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan cara mengaplikasikan 

terapi latihan untuk mengurangi permasalahan pada kondisi pneumonia. 

3. Manfaat bagi intitusi 

Dapat berfungsi bagi institusi kesehatan agar dapat lebih mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam mempelajari tentang kasus 

pneumonia yang ditemui dimasyarakat. 

4. Manfaat bagi masyarakat 

Untuk memberi informasi bagi masyarakat luas tentang kasus pneumonia 

serta memperkenalkan peran fisioterapi dalam menangani kasus tersebut 

sehinggan masyarakat mengetahui upaya pencegahan. 


