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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hingga saat ini Tuberkulosis paru masih menjadi permasalahan dunia yang 

sangat penting bagi kesehatan. Tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2014 

mencapai 660 per 100.000 penduduk (SPTB 2013-2014) (Riono, 2018). Di 

Negara Indonesia kasus tuberkulosis paru terbanyak terdapat di wilayah Jawa 

Barat dan Jawa Timur. Kota Surabaya pada tahun 2015 menempati urutan 

pertama dengan jumlah kasus tuberculosis paru terbanyak (Zeni yanti, 2015).  

Pada tahun 2016 Dinas Kota Surabaya mendapatkan data bahwa capaian 

indicator success rate pada tahun 2016 mencapai 79,21%, sedangkan standar 

Nasional untuk indicator success rate adalah ≥ 85%. Dari pernyataan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya pada tahun 2015 belum memenuhi 

target nasional untuk mencapai success rate. Puskesmas Tanah Kalikedinding 

Surabaya merupakan puskesmas yang mengalami penurunan capaian Indikator 

Succes Rate, yaitu 82,01% pada tahun 2013, 81,82% pada tahun 2014, dan 

68,33% pada tahun 2015 (Zeni yanti, 2015).  

Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit 

tuberkulosis paru yang ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1882. Penemuan 

bakteri ini menjadi moment terpenting dalam pengembangan obat 

antituberkulosis untuk mengendalikan penyakit tuberkulosis paru  yang sudah 
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dikenal sejak 8000 tahun sebelum masehi (Parhusip, 2009). Tuberkulosis secara 

umum termasuk dalam golongan “Global Public Health Emergency”. Indonesia 

akan melakukan tindakan untuk mengakhiri Tuberkulosis sebagai “Public Health 

Problem”.  Perlu waktu untuk mencapai puncak pemusnahan Tuberculosis di 

Indonesia pada tahun 2030. Tuberculosis (TB) adalah penyakit infeksi menular 

yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang 

organ-organ terutama paru-paru. Penyakit ini jika pengobatannya tidak dilakukan 

dengan tuntas maka dapat mengakibatkan komplikasi bahkan sampai 

menimbulkan kematian (Kemenkes RI, 2015).  

Mycobacterium tuberculosis masuk kedalam rongga paru dan mengakibatkan 

infeksi pada paru-paru sehingga terjadi pertumbuhan bakteri yang membentuk 

globular dengan reaksi imunologis. Sel-sel pada dinding paru akan membentuk 

jarinan parut untuk menghambat bakteri TB. Tuberkel akan dormant apabila 

seseorang memiliki daya tahan tubuh yang baik. Tetapi, jika sesorang memiliki 

daya tahan tubuh yang lemah maka bakteri akan menghasilkan tuberkel lebih 

banyak, tuberkel tersebut membentuk ruang didalam rongga paru yang akan 

menjadi dahak. Apabila dahak tersebut semakin banyak, maka akan menyebabkan 

penyumbatan disaluran jalan napas dan akan menimbulkan sesak (indahyani, 

2010).  Jika dilihat dari sudut pandang fisioterapi, pasien Tuberkulosis Paru 

menimbulkan tingkat gangguan seperti sesak napas, batuk yang disertai dahak, 

dan penurunan ekspansi thoraks serta penurunan  kemampuan aktivitas fungsional 

karena dipicu oleh sesak napas.  Penatalaksanaan fisioterapi dengan 



3 

 

 

 

menggunakan Nebulizer dan Segmental Breathing exercise berguna dalam 

mengurangi sesak napas. Nebulizer dengan metode inhalation efektif untuk 

mengurangi sesak napas (Solomen, 2015). Dengan berkurangmya sesak napas, 

dapat membantu pengembangan sangkar thoraks, pola nafas yang lebih terkontrol 

sehingga aktifitas fungsional meningkat. 

Modalitas fisioterapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

akibat Tuberkulosis paru adalah dengan nebulizer yang mampu melembabkan 

saluran pernafasan, mengencerkan dahak, membantu melancarkan jalan 

pernafasan sehingga dapat mengurangi sesak nafas dengan cara pemberian obat 

dalam bentuk larutan menjadi bentuk aerosol menggunakan Gelombang 

Ultrasonic (Carrigy et al., 2017). Penatalaksanaan Nebulizer dilakukan dengan 

cara memasukkan cairan obat kedalam medicine cup, pasang masker nebulizer, 

hidupkan mesin nebulizer, kemudian instruksikan pasien untuk menghirup uap 

dengan cara tarik nafas lewat hidung dan buang nafas lewat mulut sepeti nafas 

biasa. Obat-obatan yang dipakai nebulizer sendiri berfungsi sebagai 

bronkodilatator dan mukolitik yang berbentuk aerosol dimana proses 

perjalanannya langsung ketarget saluran pernafasan yang akan memecahkan atau 

mengencerkan sputum yang menghambat saluran pernafasan sehingga sangat 

efektif untuk membantu mengurangi sesak nafas (Solomen, 2015).  

Segmental breathing digunakan untuk meningkatkan ekspansi sangkar 

thoraks dengan cara terapis memberikan tekanan pada saat pasien melakukan 

inspirasi dan ekspirasi pada segmen paru apical, sternal, upper costal, dan 
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posterior costal (Gunjal, 2015). Mekanisme fisiologis pada segmental breathing 

yaitu terjadi peregangan cepat di interkostal eksternal dimana terjadi kontraksi 

yang dapat membantu inspirasi yang mengarah ke ekspansi paru agar lebih 

meningkat. Dengan meningkatnya ekspansi pada thoraks dapat membantu 

peningkatan inspirasi dan ekspirasi penuh sehingga dapat membantu pasien untuk 

bernafas secara santai dan nyaman  (Gunjal, 2015). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut 

tentang penyakit dan penatalaksanaan fisioterapi  menggunakan modalitas 

Nebulizer yang berfungsi untuk mengencerkan dahak serta melancarkan jalan 

napas dan Segmental Breathing yang berfungsi untuk meningkatkan ekspansi 

sangkar thoraks pada kasus Tuberkulosis Paru. Dalam penulisan karya tulis 

ilmiah  ini penulis mengambil judul Penatalaksanaan Fisioterapi dengan 

Modalitas Nebulizer dan Segmental Breathing Pada Kasus Tuberkulosis Paru di 

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. 

B. Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang permasalahan TB yang sudah dijabarkan di 

atas dapat diperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu : 

1. Apakah penatalaksanaan fisioterapi Nebulizer dan Segmental Breathing 

efektif dalam mengurangi sesak nafas? 

2. Apakah penatalaksanaan fisioterapi Nebulizer dan Segmental Breathing 

efektif dalam meningkatkan ekspasi sangkar thoraks? 
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C. Tujuan 

Tujuan penulis dalam karya tulis ilmiah ini yaitu: 

1. Tujuan umum 

Mengetahui peran penting fisioterapi pada kasus Tuberkulosis Paru dan 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus tersebut 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui penatalaksanaan modalitas Nebulizer  dan Segmental 

Breathing dalam mengurangi Sesak napas 

b. Untuk mengetahui penatalaksanaan Nebulizer dan Segmental Breathing 

dalam meningkatkan ekspansi sangkar thoraks.  

D. Manfaat 

  Ditinjau dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, dan 

tujuan penatalaksanaan fisioterapi dengan pemberian nebulizer dan segmental 

breathing  maka diperoleh manfaat antara lain : 

1. Bagi Penulis  

a. Menambah ilmu dan wawasan mengenai perjalanan penyakit 

tuberkulosis paru yang dilihat dari sudut pandang fisioterapi. 

b. Memperluas informasi mengenai penatalaksanaan modalitas fisioterapi 

Nebulizer dan segmental breathing  untuk meningkatkan ekspansi 

thoraks pada pasien tuberkulosis paru. 
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2. Bagi Rumah Sakit 

 Sebagai bahan pertimbangan untuk pelayanan fisioterapi pada pasien 

tuberkulosis paru sehingga dapat menangani dengan maksimal. 

3. Bagi Pembaca 

 Memberikan pengetahuan dan informasi lebih dalam memahami 

penyakit Tuberkulosis Paru 


