
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai Pembukaan 

UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pembangunan 

kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan 

adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan 

berdasarkan pada: 1) Perikemanusiaan, 2) Pemberdayaan dan kemandirian, 3) 

Adil dan merata, serta 4) Pengutamaan dan manfaat (SKN, 2009) 

Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan, dapat menjadi 

sumber infeksi dimana orang sakit dirawat dan ditempatkan dalam jarak yang 

dekat. Infeksi nosokomial dapat terjadi pada penderita, tenaga kesehatan dan 

juga setiap orang yang datang ke rumah sakit. Infeksi yang ada di pusat 

pelayanan kesehatan dapat ditularkan atau diperoleh melalui petugas 
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kesehatan, orang sakit, pengunjung yang berstatus karier atau karena kodisi 

rumah sakit (Darmadi, 2008).  

Pneumonia merupakan penyakit radang akut paru yang disebabkan 

oleh mikroorganisme yang mengakibatkan suatu infeksi. Pneumonia 

merupakan penyakit yang umum dan mudah dikenali, sehingga secara teoritis 

dapat diobati apabila pengobatan sesuai dengan penyebabnya. Tetapi yang 

menjadi masalah adalah karena sulitnya mengetahui penyebab pasti yang 

menginfeksi paru tersebut, sehingga pneumonia merupakan masalah kesehatan 

baik di negara berkembang maupun dinegara yang sudah maju (Asril Bahar, 

2010). Kerugian yang ditimbulkan akibat infeksi nosokomial adalah lamanya 

rawat inap dan biaya yang ditimbulkan lebih banyak dari daripada perawatan 

apabila tidak terkena infeksi nosokomial.  

Penyakit saluran napas menjadi penyebab angka kematian dan 

kecacatan yang tertingi di seluruh dunia. Sekitar 80% pasien yang berobat ke 

poliklinik umum didapatkan kasus infeksi saluran nafas, baik yang terjadi di 

masyarakat (Pneumonia komunitas), maupun di dalam rumah sakit 

(Pneumonia Nosokomial). Dari data tersebut, yang termasuk jenis Pneumonia 

akut terdapat sekitar 15 – 20%. Kejadian Pneumonia Nosokomial di ICU 

(Intensif Care Unit) hampir 25% dari semua kasus infeksi yang ada dan 90% 

terjadi pada saat pasien menggunakan ventilasi mekanik (Ventilator 

Associated Pneumonia). (Zul Dahlan, 2009) 

Di Amerika Serikat terdapat 1,2 juta orang dirawat di rumah sakit 

dengan pneumonia dan lebih dari 52.000 orang meninggal akibat penyakit ini, 
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di dunia setiap 20 detik seorang anak meninggal akibat pneumonia (Center of 

Desease Control, 2011). Angka kematian kasar akibat pneumonia di Asia 

mencapai 30 – 70% dan secara spesifik pneumonia yang diakibatkan karena 

penggunaan ventilasi mekanik berkisar 33 – 50% dari data pneumonia di ICU. 

Sedangkan data kematian yang diperoleh dari Singapura, secara signifikan 

lebih tinggi yaitu 73% dari pneumonia secara keseluruhan. (Panduan Tata 

Kelola Pneumonia PERDICI tahun 2009). Angka kejadian pneumonia 

nosokomial di Jepang adalah 5 – 10 per 1000 kasus yang dirawat. Lebih 

kurang 10% pasien yang dirawat di ICU akan berkembang menjadi 

pneumonia dan angka kejadian pneumonia nosokomial pada pasien yang 

menggunakan alat bantu napas meningkat sebesar 20 – 30%. Angka kejadian 

dan angka kematian pada umumnya lebih tinggi di rumah sakit yang besar 

dibandingkan dengan rumah sakit yang kecil (PDPI, 2008). 

Data pneumonia yang didapatkan pada pasien yang dirawat diruang 

ICU RS Islam Surakarta sebanyak 24% pasien yang dirawat pada tahun 2011. 

Belum ada identifikasi secara detail mengenai pasien dengan pneumonia 

dengan menggunakan ventilator maupun non ventilator. 

Kasus terjadinya pneumonia yang terjadi baik pada pasien di ruang 

perawatan umum maupun di ICU RS. Islam Surakarta, sampai saat ini belum 

pernah ada yang melakukan penelitian. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti 

adalah faktor - faktor yang mempengaruhi dengan kejadian pneumonia pada 

pasien ICU RS. Islam Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

pneumonia pada pasien yang dirawat di ruang Intensive Care Unit ( ICU ) 

Rumah Sakit Islam Surakarta. 

2. Tujuan Khusus. 

a. Mengetahui gambaran karakteristik responden (umur, jenis kelamin, 

dan pendidikan) di ruang ICU  RS. Islam Surakarta. 

b. Mengetahui gambaran kejadian pneumonia pada pasien yang dirawat 

di ruang ICU RS. Islam Surakarta. 

c. Mengetahui faktor umur, penyakit kronik, ventilasi mekanik, 

penurunan kesadaran dan perokok sebagai penyebab Pneumonia pada 

pasien yang dirawat di ruang  Intensive Care Unit ( ICU ) Rumah Sakit 

Islam Surakarta. 

d. Mengetahui hubungan antara faktor umur dengan kejadian pneumonia 

pada pasien di ruang  Intensive Care Unit ( ICU ) Rumah Sakit Islam 

Surakarta. 
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e. Mengetahui hubungan antara faktor penyakit kronik dengan kejadian 

pneumonia pada pasien di ruang  Intensive Care Unit ( ICU ) Rumah 

Sakit Islam Surakarta. 

f. Mengetahui hubungan antara faktor perokok dengan kejadian 

pneumonia pada pasien di ruang  Intensive Care Unit ( ICU ) Rumah 

Sakit Islam Surakarta. 

g. Mengetahui hubungan antara faktor ventilasi mekanik dengan kejadian 

pneumonia pada pasien di ruang  Intensive Care Unit ( ICU ) Rumah 

Sakit Islam Surakarta. 

h. Mengetahui hubungan antara faktor penurunan kesadaran dengan 

kejadian pneumonia pada pasien di ruang  Intensive Care Unit ( ICU ) 

Rumah Sakit Islam Surakarta. 

i. Mengetahui hubungan antara faktor pembedahan dengan kejadian 

pneumonia pada pasien di ruang  Intensive Care Unit ( ICU ) Rumah 

Sakit Islam Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit. 

a. Menjadikan masukan untuk mengevaluasi pelayanan yang telah 

diberikan kepada pasien pneumonia dan dapat digunakan dalam 

melakukan perbaikan pelayanan di unit Intensif Rumah Sakit Islam 

Surakarta. 
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b. Sebagai bahan acuan dan masukan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan rumah sakit terutama dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan pneumonia di ruang ICU. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Bagi dunia pendidikan keperawatan penelitian ini bermanfaat sebagai 

masukan bagi pengembangan ilmu keperawatan khususnya tentang 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada 

pasien yang dirawat di Intensive Care Unit ( ICU ). 

b. Sebagai salah satu sumber bacaan referensi untuk menambah wawasan 

bagi mahasiswa khususnya terkait dengan pneumonia. 

3. Bagi Peneliti dan Penelitian berikutnya 

Bermanfaat sebagai sumber data untuk penelitian berikutnya dan 

mendorong bagi yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

pneumonia pada pasien yang dirawat di Intensive Care Unit ( ICU ).. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun 

terdapat beberapa penelitian yang mempunyai variabel yang sama, antara lain: 

1. Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pneumonia Pada 

Balita Di Puskesmas Cepiring oleh Isti Khoriyah (2010) dengan 

kesimpulan tidak ada hubungan kepadatan hunian dan pencahayaan 

dengan kejadian Pneumonia pada Balita di Puskesmas Cepiring, ada 
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hubungan ventilasi dan kelembaban kamar dengan kejadian Pneumonia di 

Puskesmas Cepiring. 

2. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pneumonia Pada 

Balita Di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, oleh Andi Rosmeni 

(2010) dengan kesimpulan ada hubungan antara keberadaan anggota 

keluarga yang menderita pneumonia, keberadaan anggota keluarga yang 

merokok, dan kepadatan penghuni rumah. 

3. Gambaran kesehatan lingkungan dan faktor resiko kejadian Infeksi 

Nosokomial Pneumonia di Ruang ICU RSU Fatmawati Jakarta tahun 

2003-2004 oleh Dartini (2004) dengan kesimpulan adalah pasien yang 

memakai ventilator dalam perawatannya mempunyai risiko 5,6 kali lebih 

tinggi terkena infeksi nosokomial pneumonia dibandingkan pasien yang 

tidak memakai ventilator. Disarankan untuk memperhatikan faktor 

kesehatan lingkungan dengan memperhatikan septik - anti septik 

kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani pasien. 


