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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pneumonia merupakan proses inflamasi parenkim paru yang terjadi 

pengisian rongga alveoli dan eksudat, yang  disebabkan oleh bakteri, virus, 

jamur, dan benda – benda asing ( Ardiansyah, 2012). Salah satu penyebab 

kematian pada anak usia balita karena infeksi adalah penyakit pneumonia. 

Setiap tahun pneumonia membunuh sekitar 1,6 juta anak balita. (WHO, 

2009) 

Persentase pneumonia di Indonesia pada tahun 2008 meningkat 

hingga mencapai 49,45%. Tahun 2009 sebanyak 49,23% dan tahun 2010 

menurun hingga mencapai 39,38% dari jumlah balita di Indonesia (Depkes 

RI,  2012). Di Jawa Tengah, cakupan penemuan kasus pneumonia balita 

setiap tahun mengalami penurunan dari target nasional. Pada tahun 2009  

penemuan kasus pneumonia menjadi 25,69% dan target penemuan kasus 

pneumonia nasional sebesar 86%. (Dinkes Jateng, 2009)  

Faktor – faktor resiko pneumonia antara lain yaitu malnutrisi, 

BBLR, tidak mendapat ASI eksklusif, tidak mendapat imunisasi campak,  

polusi udara dalam rumah dan kepadatan (Depkes RI, 2009). Masalah 

utama yang sering terjadi pada pneumonia antara lain demam, batuk, sesak 

napas, takipnea, pernapasan cuping hidung, nyeri dada, gangguan 

ganstrointestinal. (Wong, 2009) 
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 Komplikasi pneumonia pada anak meliputi empiema torasis, 

perikarditis purulenta, pneumotoraks, atau infeksi ekstrapulmoner seperti 

meningitis purulenta. Empiema torasis merupakan komplikasi tersering 

yang terjadi pada pneumonia bakteri. (Raharjoe, 2008) 

Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi saluran 

pernapasan yang bisa menimbulkan kematian terutama pada anak usia 

balita. Dalam hal ini penulis tertarik menyajikan studi kasus dalam bentuk 

karya tulis ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan Pada An. B Dengan 

Gangguan Sistem Pernafasan : Pneumonia di Ruang Anggrek  RSUD 

Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

sistem pernapasan : Pneumonia di Ruang Anggrek RSUD Surakarta. 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari karya ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Memberikan gambaran asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem pernapasan : Pneumonia.  

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada pasien pneumonia 

b. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien pneumonia 
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c. Menyusun rencana keperawatan pada pasien pneumonia 

d. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien pneumonia 

e. Mengevaluasi asuhan keperawatan pada pasien pneumonia 

 

D. Manfaat 

1. Penulis 

Menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan pneumonia.  

2. Bagi pasien dan keluarga 

Pasien dapat menerima perawatan secara maksimal, serta anggota 

keluarga dapat menjaga agar terhindar dari penyakit pneumonia. 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan gambaran mengenai penatalaksanaan dan penanganan 

kepada anak dengan Pneumonia. 

 

 

 


