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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Efusi pelura adalah kondisi kesehatan dimana jumlah kelebihan cairan 

secara abnormal menumpuk di rongga pleura. Efusi pleura merupakan cairan 

abnormal yang terjadi di rongga pleura yang diakibatkan oleh transudasi atau 

eksudasi berlebih dari permukaan pleura. Karena efusi pleura itu selalu 

abnormal, maka mengindikasikan terdapat suatu penyakit yang mendasarinya. 

Efusi pleura dapat dibedakan menjadi eksudat dan transudate didasarkan dari 

penyebabnya (Mayse, 2008). Rongga pleura sendiri dibatasi dengan pleura 

parietal dan pleura visceral. Pada normalnya, cairan dengan jumlah 0,01 

mL/kg/jam memasuki rongga pleura secara konstan dari kapiler di pleura 

parietal. Hampir semua yang dikeluarkan oleh limfatik oleh pleura parietal 

yang mempunya pengeluaran dengan kapasitas sedikitnya 0,2 mL/kg/jam. 

Saat kecepatan pembentukan cairan, pleura akan mengakumulasikan melebihi 

dari percepatan absorbsinya (Light RW, 2007). 

Penyebab efusi pleura sendiri sangatlah beragam, dinegara bagian 

barat efusi pleura dapat disebabkan karena gagal jantung kongesti, sirosis hati, 

keganasan, dan pneumonia bakteri, sedangkan dinegara berkembang seperti 

Indonesia banyak disebabkan karena infeksi (Puspita, Soleha, & Berta, 2017). 

Penyakit ganas menyumbang 41% dan tuberculosis menyumbang 33% dari 

kasus efusi pleura eksudatif, 2 pasien (2%) memiliki konsistensi tuberculosis 
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dan keganasan yang dianalisis dengan kelompok ganas. Parapneumoni efusi 

ditemukan hanya 6% kasus, penyebab lain gagal jantung kongesti 3%, 

komplikasi dari operasi by pass coroner 2%, rheumatoid atritis 2%, 

erythematous lupus sistemik 1%, kolesistitis aut 1%, etiologi tidak diketahui 

8% (Mattison et all, 2011). Kasus ini sendiri sebagai komplikasi dari beberapa 

penyakit. Di Amerika Serikat, sekitar 1,5 juta kasus efusi pleura ada di setiap 

tahun. Pada populasi umum internasional, diperkirakan setiap 1 juta orang, 

3000 orang positif berdiagnosa efusi pleura. Efusi pleura di negara-negara 

barat, terutama yang disebabkan oleh pnemunoia bakteri, sedangkan di 

negara-negara berkembang seperti Indonesia, lazim bila efusi pleura 

disebabkan oleh infeksi tuberculosis (Lee , 2003).  

Dalam sebuah hadist HR.Bukhari dari Ibnu ‘Abbas bersabda “ada dua 

kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu 

senggang” hadist ini pun menjelaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya 

dan cukuplah manusia untuk melakukan perawatan sakit kepada ahlinya. Oleh 

karenanya, dalam hal melakukan pengobatan dan proses penyembuhan peran 

fisioterapi sangat besar dalam proses pelayanannya. Dalam hadist yang lain 

dijelaskan bahwa “sesungguhnya bertobatlah wahai sekalian umat karena 

Allah SWT tidak menurunkan suatu penyakit melainkan ada obatnya” 

(HR.Bukhari dan Muslim). 

Fisioterapi beraperan penting dalam mengurangi gangguan pernapasan 

pada kasus efusi pleura dengan menggunakan modalitas infra red (IR). Infra 

red merupakan modalitas yang digunakan untuk mengurangi nyeri dengan 
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menggunakan prinsip dari efek analgesic dari terapi panas dimana terjadi 

vasodilatasi dan peningkatan aliran darah. Peningkatan aliran darah 

memfasilitasi proses penyembuhan jaringan dengan menyediakan protein, 

nutrisi, dan oksigen pada daerah penyinaran yang membantu proses 

penyembuhan jaringan dengan adanya peningkatan katabolic dan anabolic. 

Infra red juga dapat menyebabkan terjadinya pelepasan oksida nitrat (NO) dari 

hemoglobin yang menyebabkan vasodilatasi dengan peningkatan resultan 

aliran darah yang akan meningkatkan penyembuhan (Aiyegbusi, et al., 2016) 

Chest Therapy adalah modalitas fisioterapis dimana mengupayakan 

untuk membantu membersihkan jalan napas dari adanya mukus atau sekresi 

yang berlebihan. Namun modalitas ini tidak hanya mengatasi permasalahan 

dari adanya mukus atau sekresi, tetapi juga mengatasi masalah pada kasus 

respirasi seperti peningkatan kerja pernapasan dan batuk tidak efektif. Dalam 

kasus ini chest therapy terdiri dari beberapa intervensi fisioterapi antara lain 

breathing exercise (pursed lip breathing), tappotement (cupping gentle), 

latihan batuk efektif, TEE (thoracic expansion exercise) (Dallimore, et al., 

1998). 

Modalitas tersebut diharapkan dapat mengurangi keluhan pasien pada 

kassus efusi pleura. Yang menjadi tujuan utama pada penelitian ini yaitu 

mengatasi sesak napas, batuk tidak efektif, pembersihan jalan napas dari 

mukus berlebih, dan meningkatkan ekspansi thoraks. 

Berdasarkan latar belakang ini lah penulis memberanikan diri untuk 

melakukan penelitian dengan judul penatalaksanaan fisioterapi pada kasus 
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efusi pleura dengan modalitas infra red dan chest therapy di Rumah Sakit 

Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang dibuat, adapun rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah infra red dan chest therapy dapat mengembalikan pola pernapasan 

pada kasus efusi pleura? 

2. Apakah infra red dan chest therapy dapat mengatasi batuk tidak efektif 

pada kasus efusi pleura? 

3. Apakah infra red dan chest therapy dapat membersihkan jalan napas dari 

mukus berlebih pada kasus efusi pleura? 

4. Apakah infra red dan chest therapy dapat meningkatkan ekspansi thoraks 

pada kasus efusi pleura?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Sebagai kepentingan pengetahuan dalam melakukan penatalaksanaan 

dan menyelesaikan masalah-masalah pada kasus efusi pleura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui adanya manfaat modalitas infra red dalam 

mengurangi spasme otot-otot pernapasan pada kasus efusi pleura. 
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b. Untuk mengetahui adanya manfaat chest therapy dalam mengurangi 

sesak napas, mengatasi batuk tidak efektif, pembersihan jalan napas 

dari mukus berlebih, serta meningkatkan ekspansi thoraks.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai tambahan referensi 

dan pengembangan ilmu pengetahuan fisioterapi pada kasus efusi pleura. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat membantu dalam menambah informasi kepada 

fisioterapi dan masyarakat umumnya tentang penanganan efusi pleura 

dengan modalitas infra red dan chest therapy dalam mengurangi sesak 

napas, mengatasi batuk tidak efektif, membersihkan jalan napas dari 

mukus berlebih, meningkatkan ekspansi thoraks, serta mengurangi spasme 

otot pernapasan


