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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bernapas merupakan proses vital bagi makhluk hidup. Seluruh 

makhluk hidup bernapas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk 

manusia. Manusia bernapas untuk memenuhi kebutuhan kadar oksigen 

yang diperlukan oleh tubuhnya. Oksigen tersebut digunakan oleh setiap sel 

dalam tubuh manusia untuk melakukan proses metabolisme, sehingga  

karbondioksida dan air yang harus dikeluarkan. Pada proses bernafas 

berlangsung secara bergantian, pertama manusia menghirup udara untuk 

memperoleh oksigen disebut dengan proses inspirasi dan kedua 

menghembuskan nafas untuk mengeluarkan karbondioksida dan air 

disebut dengan proses ekspirasi.  

Saluran jalan nafas pada manusia, yaitu : hidung, faring, laring, 

trakea, bronkus dan bronkeolus. Proses bernapas terjadi antara sadar dan 

tidak sadar, karna dalam bernapas merupakan proses yang otomatis. 

Pernapasan tersusun atas organ yang berbeda, tidak menutup kemungkinan 

organ ini dapat mengalami masalah yang bisa mengganggu proses 

pernafasan baik itu ringan ataupun berat. Gangguan ini akan menyebabkan 

kesulitan bernapas pada penderitanya dan dalam jangka waktu yang 

panjang gangguan ini akan mempengaruhi metabolisme tubuh si 

penderitanya. Gangguan pada paru dapat berupa yang obstruktif ataupun 
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restriktif. Gangguan paru obstruktif biasanya terjadi pada jalan nafas itu 

sendiri atau organ paru itu sendiri, dikenal dengan Penyakit Paru 

Obstruktif Kronik (PPOK). Sedangkan retriksi gangguannya berasal dari 

luar atau dalam paru-paru. Dikenal dengan Penyakit Paru Restriksi (PPR). 

Masing-masing penyakit ini memiliki karakteristiknya tersendiri. 

Fisioterapi sebagai tenaga kesehatan ikut berperan dalam menangani kasus 

Bronkiektasis, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi paru dan 

mengurangi problematika yang ada (Basuki, 2009). 

Bronkiektasis merupakan penyakit pada bronkus dan bronkiolus, 

penyakit ini menyebabkan dilatasi permanen pada bronkus dan bronkiolus 

yang disebabkan oleh kerusakan otot dan hilangnya elastisitas pada 

bronkus maupun bronkiolus. Penyakit diawali oleh adanya infeksi kronik 

pada cabang-cabang dan bronkus. Bronkiektasis sering terjadi sesudah 

seseorang dengan penyakit pneumonia yang sering kambuh dan 

berlangsung lama (Sudoyo, dkk. 2007).  

Bronkiektasis merupakan gejala sisa dari infeksi yang tidak diterapi 

dengan benar atau tidak mendapatkan terapi sama sekali. Beberapa bakteri 

dan virus yang sering menyebabkan bronkiektasis anatara lain: 

Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumonia, Nontuberculous 

mycobacteria, virus measles, Pertussis virus, virus Influenza, virus Herpes 

simplex, , Adenovirus, Infeksi RSV (Respiratory Syncytial Virus) yang 

menyebabkan bronkiektasis pada anak (Emmons, 2012). 
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Pada zaman dahulu, bronkiektasis merupakan penyakit bronkiektasis 

merupakan penyakit yang cukup tinggi insidennya sejajar dengan penyakit 

endemik pada pertusis, measles, dan influenza. Pada saat ini bronkiektasis 

sering terjadi pascainfeksi di beberapa negara yang sedang berkembang 

seperti Indonesia. Masih belum ada data pasti tentang prevalensi 

bronkiektasis. Di negara-negara barat, prevalensi bronkiektasis 

diperkirakan 1,3% dari populasi yang ada. Prevalensi yang tinggi itu 

ternyata mengalami penurunan yang berarti seiring dengan adanya kontrol 

dari kasus-kasus infeksi paru dengan pengobatan memakai antibiotik 

(Sudoyo, dkk. 2007). 

Di indonesia belum ada laporan tentang angka-angka yang pasti 

mengenai penyakit bronkiektasis. Kenyataannya banyak ditemukan kasus 

bronkiektasis di klinik-klinik maupun umah sakit yang khusus menangani 

kasus-kasus pada pulmonal. Penyakit bronkiektasis dapat diderita mulai 

sejak anak-anak, bahkan dapat merupakan sebagai kelainan kongenital. 

Dalam hal ini bronkiektasis terjadi sejak individu masih dalam kandungan. 

Bronkiektasis yang timbul kongenital mempunyai ciri sebagai berikut : 

bronkiektasis mengenai hampir seluruh cabang bronkus pada satu atau 

kedua paru, bronkiektasis kongenital sering menyertai penyakit-penyakit 

lainnya (Macosidosis/cytic pulmonary fibrosis, sindorom kartargener, 

kifoskoliosis kongenital, tidak adanya tulang rawan bronkus, dan penyakit 

jantung bawaan (Sudoyo, dkk. 2007). 
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Peran fisioterapi memberikan layanan kepada individu atau 

kelompok individu untuk memperbaiki, mengembangkan dan memelihara 

gerak dan kemampuan fungsi yang maksimal selama perjalanan kehidupan 

individu atau kelompok tersebut. Layanan fisioterapi diberikan dimana 

individu atau kelompok individu mengalami gangguan gerak dan fungsi 

pada proses pertambahan usia dan atau mengalami gangguan akibat dari 

injuri atau sakit. Gerak dan fungsi yang sehat adalah inti dari hidup sehat. 

Sebagai seorang fisioterapi, yang mempunyai peran dalam 

menangani pasien dengan penyakit bronkiekstasis dalam memelihara 

fungsi pernafasan, dan untuk meningkatkan keadaan fisik dan psikologis 

pasien sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari pascainfeksi 

bronkiektasis dan memelihara serta mengembalikan fungsi paru-paru 

seperti semula. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam rumusan masalah kasus ini adalah:  

1. Apakah melalui Postural Drainage, Thoracic Expansion Exercise 

(TEE), dan Sustain Maximaly Inspiration (SMI) dapat mengurangi 

derajat sesak nafas pada pasien Bronkiekstasis?  

2. Apakah melalui Postural Drainage, Thoracic Expansion Exercise 

(TEE), dan Sustain Maximaly Inspiration (SMI) dapat meningkatkan 

ekspansi sangkar thoraks pada pasien Bronkiekstasis? 
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3. Apakah melalui Postural Drainage, Thoracic Expansion Exercise 

(TEE), dan Sustain Maximaly Inspiration (SMI) dapat merileksasikan 

otot pada dada karena Bronkiekstasis? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Postural Drainage, Thoracic Expansion Exercise 

(TEE), dan Sustain Maximaly Inspiration (SMI) dapat mengurangi 

derajat sesak nafas pada pasien Bronkiekstasis? 

2. Untuk mengetahui Postural Drainage, Thoracic Expansion Exercise 

(TEE), dan Sustain Maximaly Inspiration (SMI) dapat meningkatkan 

ekspansi sangkar thoraks pada kasus Bronkiekstasis? 

3. Untuk mengetahui Postural Drainage, Thoracic Expansion Exercise 

(TEE), dan Sustain Maximaly Inspiration (SMI) dapat merelaksasikan 

otot dada karena spasme pada kasus Bronkiekstasis? 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis  

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang cardiopulmonal, 

khususnya pada penyakit bronkiekstasis tentang faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan brokiektasis dan gejala-gejala yang muncul oada 

bronkiektasis, serta dapat memberikan pengalaman terhadap penulis 

saat penyusunan karya tulis ini. 
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2. Bagi Fisioterapis  

Untuk memberikan informasi kepada fisioterapis tentang 

penatalaksanaan fisioterapis pada kasus Bronkiektasis dengan modalitas 

Postural Drainage, Thoracic Expansion Exercise (TEE), dan Sustain 

Maximaly Inspiration (SMI). 

3. Bagi masyarakat  

Untuk menambah wawasan masyarakat tentang Bronkiekstasis, seperti 

tanda dan gejala, faktor resiko dan menginformasikan manfaat Postural 

Drainage, Thoracic Expansion Exercise (TEE), dan Sustain Maximaly 

Inspiration (SMI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


