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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

               Dalam Garis Besar Haluan Negara, dinyatakan bahwa pola dasar 

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah Pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Jadi jelas bahwa hubungan 

antara usaha peningkatan kesehatan masyarakat adalah bagian dari pembangunan 

masyarakat Indonesia, karena tanpa modal kesehatan niscaya akan gagal pula 

pembangunan kita. 

Untuk mencapai dan menetapkan ukuran tentang semua upaya 

kesehatan agar dapat diukur secara baik, maka melalui Keputusan Menteri 

Kesehatan nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 telah ditetapkan indikator 

keberhasilan Indonesia Sehat 2010 untuk semua jenis pelayanan kesehatan 

termasuk tentang indikator sumber daya kesehatan yang merupakan kelompok 

indikator proses dan masukan untuk mencapai atau melaksanakan pelayanan 

kesehatan dalam mencapai Indonesia Sehat 2010   (Judiono, 2006). 

 Untuk mewujudkan upaya pembangunan kesehatan tersebut dibutuhkan 

berbagai sumber daya untuk pelayanan kesehatan, salah satunya adalah fisioterapi. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu 

atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan 

fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 

manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapiutis dan mekanisme), 

pelatihan fungsi, komunikasi (SK MENKES 2001). 
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 Pada kesempatan ini akan dibahas gangguan respirasi, diantaranya 

Bronchitis, Asthma, ISPA, penyakit hidung dan sinus, penyakit TBC, 

pneumothorak. Pneumothorak adalah suatu penumpukan udara pada pleura 

viceralis dan parietalis. Rongga pleura adalah rongga yang terletak diantara 

selaput yang melapisi paru-paru dan rongga dada.   

 Seiring dengan makin pesatnya pembangunan di berbagai bidang timbul 

berbagai masalah lingkungan yang perlu ditangani secara serius diantaranya 

masalah peningkatan polusi udara yang banyak membawa dampak terhadap status 

kesehatan masyarakat. Peningkatan polusi udara ini menyebabkan banyak warga 

masyarakat yang dekat dengan sumber polusi tersebut rentan menderita penyakit 

saluran pernapasan baik yang menyebabkan timbulnya infeksi maupun yang 

menyebabkan iritasi terhadap saluran pernapasan. Di Indonesia dan sejumlah 

negara yang sedang dan belum berkembang, infeksi masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat utama. Diantara penyakit infeksi yang paling sering 

menyebabkan kematian adalah infeksi saluran pernapasan. 

Kejadian pneumothoraks pada umumnya sulit ditentukan karena banyak 

kasus-kasus yang tidak didiagnosis sebagai pneumothoraks karena berbagai sebab. 

Johnston & Dovnarsky (4) memperkirakan kejadian pneumothoraks berkisar 

antara 2,4-17,8 per 100.000 per tahun. Beberapa karakteristik pada pneumotoraks 

antara lain: laki-laki lebih sering daripada wanita (4: 1);  Paling sering pada usia 

20–30(4,14) tahun Pneumothoraks spontan yang timbul pada umur lebih dan 40 

tahun sering disebabkan oleh adanya bronkitis kronik dan empisema. ( Cermin 

Dunia Kedokteran No. 101, 1995 13 ). Lebih sering pada orang-orang dengan 
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bentuk tubuh kurus dan tinggi terutama pada mereka yang mempunyai kebiasaan 

merokok(2,4). Pneumothoraks kanan lebih sering terjadi dan pada kiri. 

Diperkirakan sekitar 7500 kasus baru di USA setiap tahunnya. Laki-laki lebih 

banyak dan wanita 3 : 1. 

 Salah satu penyakit pernapasan adalah Pneumothoraks, yang biasa 

disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan ataupun akibat trauma. Penyakit 

Pneumotoraks mempunyai pengaruh yang kuat dalam hal fisik, sosial maupun 

ekonomis. Dalam hal fisik dapat terjadi perubahan-perubahan berbagai proses 

dalam tubuh sehingga mengakibatkan sesak napas, kelemahan fisik, dan 

keterbatasan gerak. Dalam hal sosial interaksi dengan orang lain menjadi 

terganggu baik dalam hal berkomunikasi maupun dalam pergaulan. Dalam hal 

ekonomi karena tidak semua orang dapat berobat ke pelayanan kesehatan dengan 

alasan biaya, dapat menjadi beban bagi yang mengalami penyakit ini.  

Pneumothoraks spontan terjadi tanpa penyebab yang jelas. Pneumothoraks sendiri 

dibagi menjadi 2 macam yaitu Pneumothoraks spontan primer terjadi jika pada 

penderita tidak ditemukan penyakit paru – paru. Pneumothoraks ini diduga 

disebabkan oleh pecahnya kantung kecil berisi udara di dalam paru – paru yang 

disebut bleb atau bulla. Penyakit ini paling sering menyerang pria berpostur tinggi 

kurus,usia 20-40 tahun. Faktor predisposisi nya adalah merokok sigaret dan 

riwayat keluarga dengan penyakit yang sama. Pneumothoraks spontan sekunder 

merupakan komplikasi dari penyakit paru – paru misalnya : penyakit paru 

obstruksi menahun, asma, fibrosis kistik, tuberkolusis, dan batuk rejan. Dan dalam 

kasus ini di peroleh hasil pneumothoraks spontan sekunder.  
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Salah satu tindakan untuk pengobatan pneumothoraks yaitu dengan 

tindakan Water Seal Drainage (WSD) yang bertujuan untuk mengeluarkan  udara 

yang terdapat dalam rongga pleura. Setelah dilakukan tindakan water seal 

drainage (WSD) biasanya timbul masalah nyeri akibat luka pemasangan selang 

water seal drainage (WSD) dan resiko terjadinya infeksi. Salah satu tindakan 

yang akan dilakukan  untuk mengurangi permasalahan setelah dilakukan 

pemasangan water seal drainage (WSD), maka diberikan tindakan fisioterapi 

dengan modalitas terapi latihan. Terapi latihan terdiri atas latihan aktif, dan latihan 

pernafasan (breathing excercise). Tujuan utama penatalaksanaan penderita dengan 

pneumohtoraks spontan sekunder adalah menurunkan spasme, nyeri, mobilisasi 

sangkar thorak, dan sesak nafas. Tindakan yang segera harus dilakukan adalah 

pemasangan  water seal drainage (WSD). Begitu paru mengembang dan fistel 

tertutup merupakan saat yang tepat untuk melakukan pleorudesis guna mencegah 

pneumothoraks spontan sekunder berulang. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memperoleh dan 

mendalami breathing excercise dalam kasus respirasi dengan mengangkat judul 

karya tulis ilmiah Penatalaksanaan Fisioterapi pada Pneumothoraks Spontan 

Sekunder bekas Tuberkolusis dengan Modalitas Breathing Exercise  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pemberian breathing exercise dan terapi latihan dapat 

membantu menurunkan spasme otot bantu pernafasan pada pneumothoraks 

spontan sekunder? 

2. Bagaimanakah pemberian breathing exercise dan terapi latihan dapat 

mengurangi nyeri pada pneumothoraks spontan sekunder?  

3. Bagaimanakah pemberian breathing exercise dan terapi latihan dapat 

meningkatkan ekspansi sangkar thorak pada pneumothoraks spontan 

sekunder? 

4. Bagaimanakah pemberian breathing exercise dan terapi latihan dapat 

mengurangi derajat sesak nafas pada pneumothoraks spontan sekunder? 

 

C. Tujuan Penulisan 

           Pada rumusan masalah yang ada, maka ada beberapa tujuan yang hendak 

dicapai, antara lain: 

1. Tujuan Umum 

Untuk memenuhi persyaratan program D III Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2.  Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat pemberian breathing exercise dan terapi 

latihan bisa membantu mengurangi spasme otot pernafasan pada 

pneumothoraks spontan sekunder. 
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b. Untuk mengetahui manfaat pemberian breathing exercise dan terapi 

latihan bisa membantu mengurangi nyeri pada pneumothoraks spontan 

sekunder. 

c. Untuk mengurangi manfaat pemberian breathing exercise dan terapi 

latihan bisa membantu meningkatkan ekspansi thorak pada pneumothoraks 

spontan sekunder. 

d. Untuk mengurangi manfaat pemberian breathing exercise dan terapi 

latihan bisa mengurangi derajat sesak nafas pada pneumothoraks spontan 

sekunder. 

 


