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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pneumonia merupakan masalah terbesar dinegara berkembang dan 

di negara maju. Hal ini dikarenakan karena angka kematian dan angka 

kesakitan karena masih tergolong tinggi khususnya pada bayi dan balita. 

Sekitar 10.000 mikroorganisme, termasuk virus, bakteri dan fungus 

terhirup setiap hari oleh setiap penduduk di kota (Kumar Vinay, 2007). Di 

Amerika menempati peringkat ke-6 dari semua penyebab kematian dan 

peringkat pertama dari semua infeksi. Di spanyol mencapai 25% kematian 

akibat ISPA sedang di amerika dan di Inggris mencapai 12% atau sekitar 

25-30 setiap 100.000 orang (Heriana,et.al,2005) 

Di indonesia, ISPA merupakan masalah kesehatan masyarakat 

terutama pada bayi (0-11bulan) dan balita (1-4tahun). Diperkirakan angka 

kejadian Pneumonia pada balita di Indonesia yaitu sebesar 10-20% 

(Depkes RI,2001) 

Lingkungan yang berpengaruh dalam kejadian Pneumonia adalah 

lingkungan perumahan, dimana kualitas berdampak terhadap kesehatan 

anggotanya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis atap, jenis lantai, jenis 

dinding kepadatan hunian dan jenis bahan yang dipakai. Faktor-faktor 

diatas yang merupakan penyebab Pneumonia. (Depkes RI, 2003) 
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Di RSU Banyudono ini dalam bulan ini ada sekitar 15 penderita 

dengan diagnosa Pneumonia 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit gastroenteritis 

akut, dan melihat juga penyakit tersebut cukup membahayakan bagi 

penderitanya.   

Berdasarkan data tersebut maka penulis terdorong melakukan 

penulisan dan bagaimana melakukan asuhan keperawatan yang baik dan 

benar maka penulis terdorong membuat karya tulis ilmiah tentang, Asuhan 

Keperawatan Pada Ny. S Dengan Gangguan Sistem Pernafasan: 

Pneumonia di bangsal Melati RSUD Banyudono 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk memberikan asuhan keperawatan yang baik dan benar 

sesuai pedoman 

2. Tujuan Khusus 

a. Melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan  

Pneumonia 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan 

Pneumonia 

c. Menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan Pneumonia 
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d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan 

Pneumonia 

e. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan 

Pneumonia 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Penulis . 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang maksimal dan optimal pada pasien dengan 

Pneumonia 

2. Insitusi Pendidikan  

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai untuk sebagai salah satu  bahan 

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang 

akan datang.   

3. Profesi Keperawatan  

Dapat dijadikan bahan masukan, acuan serta saran dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan  pneumonia 
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4. Rumah Sakit 

Dapat digunakan sebagai wacana yang menunjang dalam 

pemberian mutu pelayanan dan asuhan keperawatan pada pasien 

dengan pneumonia 

5. Pasien atau keluarga  

Pasien dan penderita dapat menerima asuhan keperawatan yang 

tepat sehingga masalah kesehatan dapat teratasi dengan benar dan 

cepat. 

 


