
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan infeksi akut yang 

menyerang salah satu bagian/lebih dari saluran napas mulai hidung sampai alveoli 

termasuk adneksanya (sinus, rongga telinga tengah, pleura)  (Depkes, 2007). 

Infeksi saluran pernafasan akut sampai saat ini masih menjadi pemasalahan 

diberbagai negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. 

Di Indonesia pada tahun 2010 ISPA menduduki peringkat pertama dari 

sepuluh besar penyakit yang ada (Depkes RI, 2010). Ada 13 provinsi di Indonesia 

yang memiliki prevalensi ISPA di atas rata-rata nasional, yaitu diatas 25,5%. 

Provinsi itu adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Bengkulu, 

Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua. 

ISPA di Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dari angka kesakitan (Denkes 

Jateng, 2016).  

Sesuai dengan Sunnah Nabi umat Islam diajarkan untuk senantiasa 

mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT. Bahkan bisa 

dikatakan Kesehatan adalah nikmat Allah SWT yang terbesar yang harus diterima 

manusia dengan rasa syukur. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah karena telah 
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diberi nikmat kesehatan adalah senantiasa menjaga kesehatan. Firman Allah 

dalam Al Quran, Surah Ibrahim [14]:7). 

                                                                                                         

Artinya :  

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya 

jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, 

dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih” (Surah Ibrahim [14]:7). 

 

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi SAW bersabda: Setiap 

penyakit pasti ada obatnya, apabila obatnya itu digunakan untuk mengobatinya, 

maka dapat memperoleh kesembuhan atas izin Allah SWT (HR. Muslim). Bahkan 

Allah SWT tidak akan menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, 

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh  Abu Hurairah RA dari Nabi SAW 

bersabda: Allah SWT tidak menurunkan sakit, kecuali juga menurunkan obatnya 

(HR  Bukhari).  

Berdasarkan Al Qur’an dan hadits nabi SAW maka penanganan fisioterapi 

pada pasien  adalah kebutuhan yang mutlak bagi pasien untuk dapat meningkatkan 

kemampuan gerak dan fungsinya. Modalitas fisioterapi dapat mengurangi 

bahkanmengatasi gangguan terutama yang berhubungan dengan gerak dan 

fungsidiantaranya mengurangi nyeri dada dengan menggunakan terapi latihan 

yangberupa Breathing Exercise dan Infra Red (IR) akan mengurangi spasme otot 

pernafasan,membersihkan jalan napas, membuat menjadi nyaman, melegakan 

saluran pernapasan (Helmi, 2005). 
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Berasarkan latar belakang diatas penulis, penulis ingin mengulas mengenai 

penyakit asma dan bagaimana penatalaksanaan fisioterapi untuk membantu 

mengurangi permasalahan yang dialami penderita asma, maka dalam penyusunan 

karya tulis ilmiah ini penulis mengambil judul “Penatalaksanaan Fisioterapi Pada 

Kasus Ispadi Rumah Sakit Paru Ario Wirawan” 

 

B. Rumusan masalah  

Pada kasus ISA, penulis dapat merumuskan masalah, yaitu:  

1. Apakah Terapi Breathing Exercise dan Infra Red (IR) dapat mengurangi 

sesak napas, membersihkan jalan napas dari mukus sekresi yang 

berlebihdan merileksasi otot-otot bantu pernafasan? 

2. Apakah kemampuan fungsional dasar, fungsional akan meningkat setelah 

mendapatkan  program fisioterapi berupa Breathing Exercise dan Infra Red 

(IR)? 

 

C. Tujuan Penulisan   

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah:        

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh  Breathing Exercise dan Infra Red (IR) 

terhadap mengurangi tingkat nyeri, sesak napas, ekspansi thoraks, 

membersihkan jalan napas dan merileksasi otot-otot bantu pernafasan? 

2. Tujuan Khusus 
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3. Untuk mengetahui manfaat terapi Breathing Exercise dan Infra Red (IR) 

dapat mengurangi sesak napas, membersihkan jalan napas dan merileksasi 

otot-otot bantu pernafasan 

4. Untuk mengetahui manfaat kemampuan fungsional dasar, fungsional akan 

meningkat setelah mendapatkan  program fisioterapi berupa Breathing 

Exercise dan Infra Red (IR) 

                                                                                                                                                   

D. Manfaat 

Penulisan karya ilmiah ini yang berjudul penatalaksanaan fisioterapi pada  

kasus ISPA  mempunyai manfaat yaitu : 

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan tentang kasus ISPA dan penatalaksanaan 

fisioterapi sehingga dapat menjadi bekal untuk penulis setelah lulus. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi yang benar pada pasien, keluarga dan 

masyarakat sehingga dapat lebih mengenal dan mengetahui mengenai 

gambaran kasus ISPA 

3. Bagi Institusi  

Penelitian ini diharapkan dapat diberikan informasi obyektif mengenai 

kasus ISPA kepada tenaga medis baik yang bekerja dirumah sakit maupun 

dipuskesmas. 

4. Bagi Pendidikan  
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Dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan menyebarkan informasi mengenai kasus ISPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




