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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

TB(tuberculosis) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis dan tujuh spesies mikobakteri terkait seperti: 

Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium  canetti dan 

Mycobacterium mungi. Namun tidak semua spesies ini dapat menyebabkan 

penyakit pada manusia. Di Amerika Serikat, sebagian besar kasus TB disebabkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis juga disebut basil 

tuberkel(Dunlap dkk,2000). 

Guna mengurangi bertambahnya TB paru dan masalah yang ditimbulkan 

oleh penyakit TB paru, perlu dilakukan penanganan awal yang dapat dilakukan 

adalah di lingkungan keluarga. TB paru juga sangat banyak ditemukan diantara 

orang miskin, gelandangan, dan penjara. Individu ini memiliki sumber daya yang 

terbatas untuk menjalani terapi yang panjang dalam proses penyembuhan. Di 

Indonesia, TB merupakan masalah utama kesehatan masyarakat. Jumlah pasien 

TB di Indonesia merupakan ke-3 terbanyak di dunia setelah India dan Cina 

dengan jumlah pasien sekitar 10% dari total jumlah pasien TB didunia. 

Diperkirakan pada tahun 2004, setiap tahun ada 539.000 kasus baru dan kematian 

101.000 orang. Insidensi kasus TB BTA positif sekitar 110 per 100.000 

penduduk(Asti, 2005). Infeksi terjadi ketika seseorang menghirup droplet yang 

mengandung basil tuberkulum yang mencapai alveoli diparu-paru. Basil 
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tuberkulum ini tertelan oleh makrofag alveolar; sebagian besar basil tersebut 

hancur. Sebagian kecil dapat berkembang biak pada intraseluler dan dilepaskan 

ketika makrofag mati. Jika hidup, basil ini dapat menyebar dengan cara saluran 

limfatik atau melalui aliran darah ke jaringan yang lebih jauh dan organ(termasuk 

area tubuh di mana penyakit TBC yang paling mungkin untuk berkembang seperti 

kelenjar getah bening regional, puncak paru-paru, ginjal, otak, dan tulang(Griffith 

dkk,2007). 

 Seseorang dengan gangguan pada paru-paru, sering mengalam 

ipermasalahan seperti batuk, menghasilkan lebih banyak dahak(sputum) daripada 

biasanya, sesak nafas, nyeri dada, dan menurunnya ekspansi thoraks. 

Permasalahan itu juga dapat menyebar dengan cara penyebaran bakteri secara 

hematogen dan Iimfogen yang sangat bersangkutan dengan daya tahan tubuh, 

jumlah dan virulensi basil. TB dapat sembuh spontan, akan tetapi bila tidak 

terdapat system imun yang kuat, penyebaran bakteri ini akan menimbulkan 

keadaan cukup gawat seperti tuberculosis milier, meningitis 

tuberkulosa(Muttaqien, 2010). Rusaknya jaringan dan nekrosis seringkali 

seimbang dengan kecepatan penyembuhan dan fibrosis. Jaringan yang terinfeksi 

berubah menjadi jaringan parut dan lubang-lubangnya terisi dengan material 

nekrotik kaseosa. Selama masa aktif penyakit, beberapa lubang ini ikut masuk ke 

dalam saluran udara bronkhi dan material nekrosis yang mengakibatkan produksi 

sputum yang berlebihan bahkan dapat menyebabkan batukdarah. ACBT(Active 

Cycle Breathing Technique) adalah salah satu modalitas penting untukmengurangi 

sputum dari paru-paru, mengurangi sesak nafas, mencegah infeksi dada dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fibrosis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronkhi&action=edit&redlink=1
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mengurangi batuk. ACBT adalah satu set latihan pernapasan yang menghilangkan 

dan menggerakan dahak dari saluran yang lebih kecil menuju saluran yang lebih 

besar. Berdasarkan sudut pandang fisioterapi, pasien dengan tuberkulosis paru 

menimbulkan berbagai tingkat gangguan yaitu impairment berupa kesulitan 

mengeluarkan sputum, terjadinya perubahan pola pernafasan, perubahan postur 

tubuh,spasme otot alat bantu pernafasan,nyeri dada,sesak nafas,spasme pada otot-

otot alat bantu pernafasan,sedangkan functional limitation meliputi gangguan 

aktivitas sehari-hari karena keluhan-keluhan tersebut di atas dan pada 

tingkatdissabilty yaitu berat badan menjadi menurun,aktivitas sosial yang biasa 

dilakukan pun dapat terhambat bila tidak segera dilakukan fisioterapi.  Modalitas 

dari fisioterapi dapat mengurangi bahkan mengatasi gangguan terutama yang 

berhubungan dengan gerak dan fungsi diantaranya memperlancar sirkulasi darah 

dengan menggunakan Infrared dan ACBT akan mengurangi atau menghilangkan 

sputum dan spasme otot pernapasan, membersihkan jalan napas, membuat 

menjadi nyaman, melegakan saluran pernapasan dan akhirnya batuk pilek dapat 

terhentikan(Helmi, 2005). Akhirnya memperbaiki pola fungsi pernapasan, 

meningkatkan ketahanan dan kekuatan otot-otot pernapasan.  

Dari data dan keterangan diatas, tuberkulosis paru merupakan masalah 

dunia serta peran dari fisioterapis sangatlah berdaya dan tepat guna untuk 

menangani kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai manfaat pemberian Infra red dan ACBTpada kasus tersebut sehingga 

penulis mengambil judul penatalaksanaan Infra reddan ACBTpada kasus 

tuberkulosis paru.  Selain itu dilapangan sesuai dengan  pengalaman selama 
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melakukan praktek klinis di rumah sakit didapatkan banyak pasien dengan 

diagnosa tuberkolosis paru yang menjalani perawatan dengan keluhan seperti 

diatas,namun sangat jarang ditemui karya tulis ilmiah yang membahas kasus dan 

modalitas ini sehingga penulis sangat tertarik untuk menggunakan pasien ini 

sebagai penulisan karya tulis ilmiah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: apakah IR dan ACBT dapat membantu mengurangi 

sesak nafas, membantu menurunkan spasme pada otot alat bantu pernafasan, 

membantu mengurangi nyeri dada, membantu meningkatkan ekspansi thorak, 

membantu membersihkan jalan nafas? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  : 

a.Untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Ahli madya 

fisioterapi. 

b.Untuk mengetahui manfaat atau pengaruh modalitas fisioterapi pada 

penderita TBC. 

2. Tujuan Khusus  : 

a. Untuk mendapatkan pemahaman tentang penatalaksanaan Infra Red dan 

ACBT fisioterapi pada kasus Tuberkulosis paru. 

b. Untuk mengetahui manfaat pemberian infra red dan ACBT Fisioterapi 

pada kasus Tuberkulosis paru untuk mengurangi sesak nafas, sputum, 
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nyeri dada, menurunkan spasme otot alat bantu pernafasan, meningkatkan 

ekspansi thorak dan membersihkan jalan nafas. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menggali ilmu yang 

telah didapatkan selama masa perkuliahan dan saran untuk menambah 

pengalaman dalam berinteraksi langsung dengan pasien. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai bahan referensi khususnya bidang fisioterapi dalam 

penanganan kasus tuberculosis paru. 

3. Bagi masyarakat 

Sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang penanganan pada 

kasus tuberculosis paru untuk sejawat fisioterapi khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 


