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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

American Academic of Pediatric (2010) menyatakan bahwa bronkitis 

merupakan penyakit umum pada masyarakat yang ditandai dengan adanya 

peradangan pada saluran bronchial. Saluran ini berfungsi menyalurkan udara 

dari dan menuju paru-paru. Bronkitis terbagi menjadi dua tipe yaitu bronkitis 

akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut adalah salah satu infeksi sistem 

pernapasan yang paling umum terjadi dan bertahan selama dua hingga tiga 

minggu. Bronkitis akut paling sering menyerang anak-anak berusia di bawah 5 

tahun. 

Di Indonesia pada tahun 2010, penyakit dan gangguan saluran napas 

masih merupakan masalah terbesar. Bronkitis menempati urutan ke 6 dari 10 

penyebab angka kematian. Namun Indonesia masih belum ada laporan tentang 

angka-angka yang pasti mengenai penyakit ini. Kenyataannya penyakit ini 

cukup sering ditemukan di rumah sakit dan di klinik-klinik sebesar 6,74% 

(Kemenkes, 2012). Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta didapatkan sekitar 50 balita 

yang terdiagnosa bronkitis akut pada Januari – September 2016. 

Penyebab utama pada kasus bronkitis akut adalah 95% karena infeksi 

virus. Virus utama yang paling sering dihubungkan dengan gangguan bronkitis 

akut adalah rhinovirus, coronavirus, virus influenza A, virus parainfluenza, 
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adenovirus dan respiratory syncytial virus (RSV). Infeksi bakteri 

menyebabkan 5% - 20% kasus bronkitis akut. Bakteri yang paling sering 

menyebabkan bronkitis adalah chlamydia psittaci, chlamydia pneumoniae, 

mycoplasma pneumonia dan bordetella pertussis. selain itu, bakteri patogen 

seluruh nafas yang sering dijumpai adalah spesies staphylococcus, 

streptococcus pneumoniae, haemophillus influenza dan moraxella catarrhalis 

(Ikawati, 2011). 

Tanda dan gejala yang terjadi pada bronkitis akut adalah batuk dan pilek. 

Awalnya hidung mengeluarkan lendir yang tidak dapat dihentikan, batuk tidak 

berdahak, dilanjutkan 1 – 2 hari kemudian akan mengeluarkan dahak berwarna 

putih atau kuning, semakin banyak dan bertambah, warna menjadi kuning atau 

hijau. Pada umumnya, batuk dapat menyebabkan sesak dan sakit dada, 

sehingga akan menimbulkan masalah kesulitan untuk mengeluarkan dahak 

tersebut. Akibatnya saluran napas menjadi terganggu yang membuat anak 

menjadi rewel dan terganggu tumbuh kembangnya (Putri, 2016). 

Berdasarkan permasalahan di atas, fisioterapi sebagai tenaga kesehatan 

ikut berperan dalam menangani kasus bronkitis akut dengan tujuan untuk 

mengembalikan fungsi paru dan mengurangi problematika yang ada. Penelitian 

ini penulis mengunakan modalitas chest physiotherapy yang berupa postural 

drainage, tappotement dan vibrasi. 

Chest physiotherapy adalah suatu cara fisioterapi yang sangat berguna 

bagi penderita penyakit respirasi baik respirasi akut maupun kronis. Adapun 

teknik fisioterapi yang digunakan berupa postural drainage, tappotement dan 
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vibrasi. Chest physiotherapy ini sangat efektif dalam upaya mengeluarkan 

sekret dan memperbaiki ventilasi pada pasien dengan fungsi paru yang 

terganggu. Maka tujuan fisioterapi pada penyakit paru adalah untuk 

memelihara dan mengembalikan fungsi pernapasan dan membantu 

mengeluarkan sekret dari bronkus untuk mencegah penumpukan sekret dalam 

bronkus, memperbaiki pergerakan dan aliran sekret sehingga dapat 

memperlancar jalan napas (Pratama, 2012). 

Adanya modalitas fisioterapi di atas sebagai upaya untuk mengurangi 

gejala-gejala yang sering timbul seperti batuk, sesak napas serta membantu 

mengeluarkan lendir sehingga pasien dengan penyakit bronkitis akut dapat 

bersosialisasi di masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an pada 

QS. Yunus:57 : 

 

 

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat 

topik di atas dalam bentuk penelitian dan memaparkannya dalam skripsi 

dengan judul “Pengaruh Chest Physiotherapy Terhadap Penurunan Frekuensi 

Batuk Pada Balita Dengan Bronkitis Akut di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Surakarta.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian, yaitu apakah ada pengaruh chest physiotherapy terhadap penurunan 

frekuensi batuk pada balita dengan bronkitis akut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh chest 

physiotherapy terhadap penurunan frekuensi batuk pada balita dengan 

bronkitis akut. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk memberikan edukasi pada orang tua tentang bronkitis akut. 

b. Untuk menganalisa pengaruh chest physiotherapy terhadap penurunan 

frekuensi batuk pada balita dengan bronkitis akut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis terhadap penurunan frekuensi batuk pada balita dengan 

bronkitis akut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengembangan keilmuan 

tentang chest physiotherapy terhadap penurunan frekuensi batuk pada balita 

dengan bronkitis akut. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi Orang Tua 

Dapat menambah pengetahuan tentang chest physiotherapy pada balita. 

b. Bagi Fisioterapi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu fisioterapi terutama pada 

bidang pediatri. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya 

mengenai aspek yang sama secara mendalam.  


