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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Fisioterapi merupakan sebuah profesi yang dinamis dengan dasar teori 

dan aplikasi klinik yang luas untuk memelihara, mengembangkan, dan 

memulihkan fungsi fisik secara optimal(Journal The American Physical 

Therapy Association). Pengembangan pelayanan fisioterapi pada pelayanan 

medik didasari pada spesifikasi problem kesehatan pasien, seperti Fisioterapi 

Muskuloskeletal yaitu penyembuhan dan pemulihan gangguan anggota gerak 

tubuh yang terdiri dari otot, tulang, sendi, jaringan ikat, Fisioterapi 

Neuromuskuler yaitu penyembuhan dan pemulihan pada gangguan sistem 

syaraf pusat dan sistem syaraf tepi, Fisioterapi Integument yaitu 

penyembuhan dan pemulihan pada kecacatan fisik dan kulit, Fisioterapi 

Kardiopulmonal yaitu penyembuhan dan pemulihan pada gangguan jantung, 

pembuluh darah, dan paru. Jelas bahwa fisioterapi adalah salah satu dari 

tenaga kesehatan yang memiliki peran penting juga dalam masyarakat. Peran 

fisioterapi dalam penanganan kesehatan khususnya yang akan penulis bahas 

dan teliti adalah pada kesehatan paru. 

       Dalam masyarakat penyakit paru yang banyak diderita adalah 

bronkiektasis. Bronkiektasis adalah penyakit kronis progresif yang ditandai 

dengan dilatasi bronkus dan bronkiolus yang bersifat menetap serta penebalan 

dinding bronkus. Keadaan ini disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang 
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kronis, dan inflamasi yang diikuti dengan pelepasan mediator (Nastiti NR 

dkk., 2012). 

       Prognosis perseorangan tergantung dari bronkiektasis, perawatan yang 

tepat, komplikasi lainnya, dan kesehatan orang tersebut. Bronkiektasis diikuti 

dengan proses peradangan serta perkembangannya terdapat destruksi 

kartilago dan di dinding bronkial terdapat perubahan silia dari epitel 

kolumnar menjadi epitel berbentuk kubus. Kelenjar dahak yang terdapat di 

dinding bronkial mengalami peningkatan produksi yang bersamaan dengan 

penurunan fungsi silia. Dan hal ini mengakibatkan tertimbunnya dahak. 

Selain itu, bronkiektasis juga ditandai dengan perubahan sirkulasi arteri 

bronkial ,dinding bronkus serta sirkulasi paru-paru. Akibat efek gravitasi, 

bronkiektasis paling banyak terdapat di lobus kanan tengah dan bawah dan di 

lobus kiri lingular. Tanda dan gejala bronkiektasis adalah batuk produktif 

menahun, dahak kadang berdarah, eksaserbasi akut juga diikuti badan 

panas,sesak nafas dan kadang berbunyi. 

       Untuk penatalaksanaan secara umum setelah penderita mengalami tanda 

dan gejala seperti diatas maka yang utama penderita berobat ke dokter 

kemudian diberi obat-obat antibiotik, apabila penderita dewasa muda atau 

usia lanjut maka akan menjalani rawat inap di Rumah Sakit. Untuk 

mengoptimalkan kondisi kesehatan penderita dalam rangka mempersiapkan 

penderita kembali beraktifitas peran dari profesi kesehatan yang lain 

khususnya fisioterapi sangat dibutuhkan. Modalitas fisioterapi yang utama 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prognosis&action=edit&redlink=1
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pada kasus bronkiektasis adalah Infrared (IR)/ Infra merah, Nebulizer, dan 

Thoracic Expansion Exercise. Infrared (IR) atau infra merah bertujuan untuk 

mengurangi nyeri pada otot bantu pernafasan ( m.upper trapezius, m.pectiralis 

mayor, m.sternocleidomastoideus, dan m.scalenus) akibat adanya spasme. 

Penggunaan nebulizer bertujuan untuk membantu mengurangi sesak nafas. 

Dan pemberian thoracic expansion exercise bertujuan untuk membantu 

meningkatan ekpansi thorak. 

      Angka kejadian Bronkiektasis di dunia belum diketahui pasti. Hasil 

penelitian di Australia menunjukkan bahwa angka kejadian bronkiektasis 

yang dikonfirmasi dengan HRCT adalah 147 per 10.000 jiwa suku Aborigin. 

Suatu survei nasional yang dilakukan oleh dokter di New Zealand 

menyatakan bahwa insidens bronkiektasis nonkristik fibrosis pada populasi 

ini adalah 3,7 per 100.000 dengan prevalens 1 per 3000 orang. Data dari 

Inggris memperlihatkan prevalens 1 setiap 5.800 jiwa. (Nastiti NR dkk., 

2012). 

       Bronkiektasis diketahui adanya batuk yang produktif serta pengeluaran 

banyak sputum yang biasanya berubah dari jernih menjadi kekuningan 

bahkan kuning kehijauan yang berlangsung lebih dari 6 minggu (Nastiti NR 

dkk., 2012). Pada bronkiektasis ini pasien juga sering mengalami hemoptisis 

berupa sputum yang mengandung darah (50-70% kasus dan dapat disebabkan 

oleh pendarahan mukosa yang rapuh atau adanya inflamasi). Produksi sputum 

berlebihan bahkan pada stadium yang berat dapat mencapai 200ml sehari. 
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Adanya clubbing finger, terjadi akibat insufiensi pernafasan. Pneumonia 

berat, sesak nafas, sianosis. Dan adanya asimptomatik pada beberapa kasus. 

(Marlello, 2011). 

       Dari kasus ini fisioterapi berperan untuk menangani simptomatisnya. 

Pada karya tulis ini, penulis menggunakan modalitas berupa infrared (IR)/ 

infra merah untuk mengurangi nyeri akibat spasme otot bantu pernafasan ( 

m.upper trapezius, m.pectoralis mayor, m.sternocleidomastoideus, dan 

m.scalenus), nebulizer untuk mengurangi sesak nafas, dan thoracic expansion 

exercise untuk membantu meningkatkan nilai ekspansi thorak. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan Infra red (IR)/infra merah, nebulizer, dan thoracic 

expansion exercise dapat membantu meningkatakan nilai ekspansi thorak 

pada kondisi bronkiektasis? 

2. Apakah penggunaan Infra red (IR)/infra merah, nebulizer, dan thoraxic 

expansion exercise dapat membantu mengurangi sesak pada kondisi 

bronkiektasis? 

3. Apakah penggunaan Infra red (IR)/infra merah, nebulizer, dan thoracic 

expansion exercise dapat membantu mengurangi nyeri akibat spasme 

pada otot-otot bantu pernafasan (m.upper trapezius, m.pectoralis mayor, 

m.strenocleidomastoideus, dan m.scalenus) pada kondisi bronkiektasis? 

C. Tujuan 

       Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis 

Ilmiah ini adalah: 
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1. Tujuan Umum 

Menunjukan gambaran tentang penatalaksanaan fisioterapi pada kasus 

Bronkiektasis dengan menggunakan modalitas berupa infrared (IR)/infra 

merah, nebulizer, dan thoracic expansion exercise. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh dari pemberian thoracic expansion 

exercise terhadapa peningkatan nilai ekpansi thorak pada kondisi 

bronkiektasis. 

b. Untuk mengetahui pengaruh dari pemberian nebulizer terhadap 

pengurangan sesak nafas pada kondisi bronkiektasis. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Infra Red (IR) dalam mengurangi nyeri 

akibat spasme otot bantu pernafasan ( m.upper trapezius, m.pectoralis 

mayor, m.sternocleidomastoideus, dan m.scalenus). 

D. Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

       Untuk mengetahui manfaat dari penggunaan thoracic expansion 

exercise, nebulizer, dan pemberian Infra Red (IR) untuk meningkatkan 

ekspansi thorak, mengurangi sesak nafas, mengurangi nyeri akibat 

spasme otot bantu pernafasan pada kasus broniektasis. 
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2. Bagi Fisioterapi dan Institusi Pelayanan Kesehatan 

       Sebagai panduan dan bahan ajaran dalam pemilihan pemberian 

intervensi untuk meningkatakn ekspansi thorak, mengurangi sesak nafas, 

mengurangi nyeri akibat spasme otot bantu pernafasan pada kasus 

bronkiektasis dengan menggunakan modalitas thoracic expansion 

exercise, dan Infra red (IR). 

 

 

 

 

 

 

 


