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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang masalah 

Pernapasan merupakan salah satu sistem organ terpenting yang 

khususnya melibatkan paru-paru sehingga bila terjadi gangguan pernapasan 

dapat mengakibatkan gagal napas. Salah satu penyakit paru-paru yang 

menyebabkan gagal napas adalah pneumothorax. Insiden pneumothorax 

laki-laki lebih banyak dari pada perempuan (5:1). Kasus pneumothorax 

spontan primer di Amerika Serikat 7,4/100.000 per tahun untuk laki-laki 

dan 1,2/100.000 per tahun untuk perempuan. Sedangkan insiden 

pneumothorax spontan sekunder dilaporkan 6,3/100.000 per tahun untuk 

laki-laki dan 2/100.000 per tahun untuk perempuan (Sudoyo et al., 2009). 

Pneumothorax lebih sering ditemukan pada hemithorax kanan dari pada 

hemithorax kiri. Pneumothorax bilateral kira-kira 2% dari seluruh 

pneumothorax spontan. Insiden dan pravalensi pneumothorax ventil 3% 

sampai dengan 5% dari pneumothorax spontan. Kemungkinan berulangnya 

pneumothorax ialah 20% untuk kedua kali dan 50% untuk ketiga kali 

(Alsagaff and Mukty, 2010). 

Karakteristik tanda dan gejala pneumothorax tergantung dari 

penyebab, jenis, dan luasnya. Mycrobacterium tuberculosis merupakan 

bakteri penyakit tuberculosis yang menyebabkan penurunan sistem imun. 
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Bakteri yang menyerang paru akan menyebabkan tuberculosis paru dimana 

menyebabkan berbagai penyakit paru seperti pneumothorax.  

Intervensi medis yang sering digunakan adalah WSD (Underwater 

Seal Drainage) yaitu sistem untuk mengalirkan udara dari thoraks dengan 

tujuan untuk mempertahankan tekanan negatif yang normal dalam rongga 

pleura (cavum pleura) sehingga dapat mengembalikan dan atau 

mempertahankan pengembangan paru-paru. Menurut Gunjal et al (2015) 

pemberian chest physiotherapy seperti segmental breathing exercise pada 

penyakit paru restriktif dapat memberikan manfaat pada paru-paru. Menurut 

studi pendahuluan yang dilakukan, penelitian menemukan 30 peserta (22 

laki-laki dan 8 perempuan) dengan penyakit paru restriktif yang kemudian 

diberikan segmental breathing exercise. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan pada ekspansi thoraks dan fungsi paru. 

Penelitian lain menjelaskan bahwa, dengan pemberian infra red 

dapat mempengaruhi tonus otot. Studi pendahuluan yang dilakukan, 

penelitian menemukan 51 peserta (perempuan) yang mengeluhkan spasme 

(tegang otot). Pemberian infra red dapat meningkatkan suhu kulit dan 

peredaran darah lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

perubahan yang signifikan pada penurunan tonus otot yang spasme (Ke et 

al., 2012). 

Sesuai kasus di atas, Allah SWT dengan segala keagungan-Nya 

menciptakan oksigen untuk kehidupan manusia di bumi. Allah SWT 

berfirman dalam Q.S Al-Waqi’ah ayat 71 dan 72 yang artinya. “Maka 
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pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan (dengan 

kayu)? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah Kami yang 

menumbuhkan?”. Ayat diatas menjelaskan bahwa oksigen (udara) 

merupakan unsur terbentuknya api. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penatalaksanaan fisioterapi dengan 

modalitas infra red, massage, dan chest physiotherapy untuk mengatasi 

gangguan yang dialami oleh penderita pneumothorax bilateral.  

 

B. Rumusan Masalah 

       Adapun rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan breathing exercise 

(pursed lip breathing) dapat mengurangi sesak napas?  

2. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan postural drainage, 

tappotement, dan latihan batuk efektif dapat mengeluarkan sputum 

(dahak)?  

3. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan infra red dan massage 

dapat memberikan rileksasi pada spasme otot-otot pernapasan sehingga 

dapat mengurangi nyeri? 

4. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan breathing exercise 

(pursed lip breathing) dapat merubah pola pernapasan?  

5. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan segmental breathing 

exercise dapat meningkatkan ekspansi thoraks?  
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6. Bagaimana penatalaksanaan fisioterapi dengan latihan aktivitas dan 

kemampuan fungsional dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan 

fungsional tanpa adanya sesak napas?  

 

C. Tujuan Laporan Kasus 

       Adapun tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan Umum 

       Untuk meningkatkan pengetahuan dalam mempelajari dan 

mengidentifikasi masalah-masalah pada kasus pneumothorax bilateral.  

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui manfaat dari breathing exercise (pursed lip 

breathing) dalam mengurangi sesak napas 

b. Untuk mengetahui manfaat dari postural drainage, tappotement, 

dan latihan batuk efektif dalam mengeluarkan sputum 

c. Untuk mengetahui manfaat dari infra red dan massage dalam 

mengurangi nyeri melalui rileksasi otot-otot pernapasan 

d. Untuk mengetahui manfaat breathing exercise (pursed lip 

breathing) dalam merubah pola pernapasan 

e. Untuk mengetahui manfaat dari segmental breathing exercise 

dalam meningkatkan ekspansi thoraks 

f. Untuk mengetahui manfaat dari latihan aktivitas dan kemampuan 

fungsional dalam meningkatkan aktivitas dan kemampuan 

fungsional tanpa adanya sesak napas. 
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D. Manfaat 

       Adapun manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian dapat dimanfaatkan bagi 

pengembangan ilmu fisioterapi pada kasus pneumothorax bilateral. 

2. Manfaat praktis yaitu penelitian yang dapat meningkatakan IPTEK bagi 

fisioterapis dalam mengurangi sesak napas, pembersihan jalan napas 

dari sputum yang berlebihan, mengurangi nyeri akibat spasme otot-otot 

pernapasan, merubah pola napas yang abnormal, meningkatkan 

ekspansi thoraks, serta meningkatkan aktivitas fungsional dan 

kemampuan fungsional pada kasus pneumothorax bilateral. 


