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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Undang Undang Kesehatan yang terbaru yaitu UU No 36 Tahun 2009 

menyebutkan tentang hak dan kewajiban masyarakat Indonesia terkait bidang 

kesehatan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan. Juga memperoleh pelayanan kesehatan yang 

aman bermutu dan terjangkau. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, 

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – 

tingginya. Berdasarkan Undang Undang di atas kewajiban kita sebagai fisioterapi 

adalah wajib mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat Indonesia melalui pendidikan, penelitian dan studi kasus terkait 

permasalahan kesehatan di masyarakat. Setelah mempunyai kompetensi 

fisioterapi, fisioterapis nantinya mampu terjun kemasyarakat untuk menyelesaikan 

masalah kesehatan khususnya masalah gerak dan fungsional.  

A. Latar Belakang 

Fisioterapi merupakan tenaga kesehatan yang berkompetensi dalam 

bidang gerak dan fungsi. Jenis kasus atau kondisi apapun fisioterapis berperan 

dalam gerak dan fungsi dari pasien tersebut. Kondisi pasien tirah baring akan 

menghambat atau menyebabkan penurunan gerak dan fungsi. Sebagai contoh 

pasien dengan diagnosa medis berupa post craniotomy intracranial hemorrhage 

mengalami tirah baring lama atau dengan onset waktu yang tidak bisa ditentukan 

akibat menurunnya tingkat kesadaran. Kasus seperti ini memang jarang terjadi 
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dan mungkin memang sering terjadi. Kita tidak berurusan dengan masalah ini 

namun menjadi urusan dalam hal penanganan tirah baringnya karena terkait 

terhadap gerak dan fungsi. Jurnal penelitian di Inggris dalam latar belakangnya 

menyatakan, tingkat kelangsungan hidup pasien di intensive care unit (ICU) 

meningkat, namun banyak pasien mengalami gejala seperti kelemahan otot dan 

kehilangan keseimbangan setelah periode penyakit kritisnya. Hal ini tidak 

diperhatikan karena dianggap cukup beristirahat dengan tidur saja. Perubahan 

fisiologis terjadi sebagai akibat langsung dari penyakit kritis dan tirah baring di 

ICU (Denehy, 2007).  

Kasus – kasus yang ditangani fisioterapi sudah banyak dibahas 

mengenai gangguan neuromuskuler seperti ischialgia, stroke dan lesi saraf 

lainnya. Begitu juga dengan kasus muskuloskeletal seperti osteoarthritis, frozen 

shoulder, trauma dan gangguan muskuloskeletal lainnya, kasus pediatri, geriatri 

dan banyak lagi kasus – kasus seperti di atas sudah sering dibahas dan dipelajari 

sampai ditangani oleh fisioterapi itu sendiri. Namun kasus tirah baring yang 

banyak mengupayakan pencegahan dari menifestasi komplikasinya sangat jarang 

dipelajari oleh institusi pendidikan fisioterapi manapun, padahal dalam praktek 

mahasiswa di rumah sakit maupun yang bekerja di rumah sakit penanganan pasien 

tirah baring sangat diperlukan. Berdasarkan alasan di atas penulis mengambil 

studi kasus yang terkait dengan kondisi pasien yang tirah baring lama diambil dari 

kasus post craniotomy intracranial hemorrhage. Fisioterapi sangat berperan 

dalam masalah ini karena upaya penangan ini perlu dilakukan untuk menjaga 

kondisi fisik pasien terutama terkait dengan gerak dan fungsi pasien. Sebagai 
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contoh ketika pasien yang mengalami tirah baring lama akibat koma atau 

penurunan tingkat kesadaran rendah tiba-tiba sadar dengan tingkat kesadaran yang 

sudah normal maka pasien harus beraktivitas kembali, ketika hanya berdiri saja 

bahkan menggerakan tangan menjadi sulit dilakukan karena kaku dan bahkan 

terasa berat, maka masalah di atas adalah konsekuensi dari tirah baring itu sendiri 

yang mengimobilisasi seluruh anggota gerak pasien. Pasien tirah baring terkadang  

takut untuk dimobilisasi akibat kurangnya pengetahuan sehingga kita berpikir  

pasien yang mengalami tingkat kesadaran rendah sangat fatal jika dimobilisasi 

padahal tidak demikian. Aktivitas diawal ICU bertujuan untuk memperbaiki dan 

mempersiapkan pasca ICU. Aktivitas ini sangat aman dan layak pada pasien ICU 

(Russell et all, 2012). Masih banyak lagi masalah dari tirah baring itu sendiri perlu 

ditangani fisioterapi.  

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada kondisi koma post craniotomy 

intracranial hemorrhage ini sangatlah kompleks, maka penulis membatasi 

masalah terkait gangguan gerak dan fungsi akibat tirah baring, meliputi: (1) 

apakah terapi latihan gerak pasif dapat mencegah gangguan mobilisasi, 

hubungannya terkait penurunan lingkup gerak sendi, dan potesial terjadinya 

atrofi, kontraktur, dan spastisitas? (2) apakah positioning dapat mencegah 

gangguan terkait integument pasien tirah baring mengakibatkan pressure shore 

pada bagian tubuh atau kulit yang menempel langsung pada bed sehingga 

potensial terjadinya ulkus decubitus? (3) apakah positioning dan chest fisioterapi 

dapat mencegah gangguan terkait kardiopulmonal, terkait dengan kardio potensial 
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terjadinya ortotik hipotension sedangkan pulmonal mengakibatkan produksi 

sputum atau dahak berlebihan dan atelektasis? 

C. Tujuan Penulisan 

Rumusan masalah di atas kemudian dari penulisan karya tulis ilmiah ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana: (1) pengaruh terapi latihan gerak pasif 

terhadap gangguan mobilitas. (2) pengaruh positioning terhadap pasien tirah 

baring. (3) pengaruh positioning dan chest fisioterapi terhadapat gangguan 

kardiopulmonal pasien tirah baring. 

D. Manfaat Penulisan 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan bermanfaat bagi: (1) 

Mahasiswa fisioterapi, mengetahui bagaimana management atau tindakan 

fisioterapi pada kondisi pasien tirah baring. (2) masyarakat luas, mengembangkan 

pengetahuan dan informasi terkait tindakan fisioterapi pada kondisi pasien tirah 

baring. 


