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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru 

(alveoli) dengan gejala batuk pilek disertai sesak nafas atau nafas cepat. Penyakit 

ini sering menyerang anak balita, namun juga dapat ditemukan pada orang 

dewasa, dan pada orang usia lanjut. Terjadinya Pneumonia sering kali bersamaan 

dengan proses infeksi akut pada bronkus (biasa disebut broncho Pneumonia) 

(Dinkes RI, 2009). 

Kejadian pneumonia cukup tinggi di dunia, yaitu sekitar 15%-20%. Pada 

usia lanjut angka kejadian penumonia mencapai 25-44 kasus per 1000 penduduk 

setiap tahun. Insiden pneumonia akan meningkat seiring dengan bertambahnya 

usia, dengan 81,2% kasus terjadi pada usia lanjut. Penderita pneumonia usia 

lanjut memiliki kemungkinan lima kali lebuh banyak untuk rawat inap 

dibandingkan dengan penderita usia dewasa. Pneumonia merupakan penyebab 

kematian nomor lima pada usia lanjut (Dahlan, 2014).    

Setiap tahun lebih dari 95% kasus baru Pneumonia terjadi di negara 

berkembang, lebih dari 50% kasus Pneumonia berada di Asia Tenggara dan Sub 

Sahara Afrika. Dilaporkan pula bahwa ¾ kasus Pneumonia pada balita di seluruh 

dunia berada di 15 negara. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2008 terdapat 

8,8 juta kematian anak di dunia, dari jumlah kematian anak tersebut 1,6 juta 

kematian anak disebabkan oleh Pneumonia. Kasus pneumonia di Indonesia 

mencapai 6 juta jiwa sehingga Indonesia berada di peringkat ke-6 dunia untuk 

kasus pneumonia (WHO, 2009). 
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Menurut WHO (World Health Organozation) angka kematian akibat 

pneumonia pada tahun 2013 masih tinggi mencapai 6,3 juta jiwa. Kematian 

tertinggi terjadi di negara berkembang sebanyak 92% (Rahman dkk, 2014). 

Kematian sebagian besar disebabkan oleh penyakit menular seperti pneumonia 

(15%), diare (9%), dan malaria (7%) (WHO, 2013). WHO memperkirakan pada 

tahun 2013, ada 935.000 orang meninggal karena pneumonia. Kematian karena 

pneumonia sebagian besar diakibatkan  oleh pneumonia berat berkisar antara 

7%-!3%. Kematian pneumonia di Indonesia pada tahun 2013 berada pada urutan 

ke-8 setelah India (174.000), Nigeria (121.000), Pakistan (71.000), DRC 

(48.000), Ethiopia (35.000), China (33.000),  Angola (26.000), dan Indonesia 

(22.000) (WHO, 2014). 

Period prevalence dan prevalensi tahun 2013 sebesar 1,8% dan 4,5%. 

Lima provinsi yang mempunyai insiden dan prevalensi pneumonia tertinggi 

untuk semua umur adalah Nusa Tenggara Timur (2,3% dan 10,3%), Papua (2,6% 

dan 8,2%), Sulawesi Tengah (2,3% dan 5,7%), Sulawesi Barat (3,1% dan 6,1%), 

dan Sulawesi Tengah (2,3% dan 4,8%). Period Prevalence pneumonia di 

Indonesia tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun 2007. Data juga 

menunjukan bahwa berdasarkan kelompok umur penduduk, Period Prevalence 

pneumonia yang tinggi terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun. Lima provinsi 

yang mempunyai insiden pneumonia  tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur 

(38,5%), Aceh (35,6%), Bangka Belitung (34,8%), Sulawesi Barat (34,8%), dan 

Kalimantan Timur (32,7%). (Riskedas, 2013). 

 Berdasarkan sudut pandang fisioterapi, pasien pneumonia menimbulkan 

berbagai tingkat gangguan yaitu berupa kesulitan mengeluarkan sputum, 
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terjadinya perubahan pola pernafasan, perubahan postur tubuh, gangguan 

aktivitas sehari-hari karena keluhan-keluhan tersebut di atas dan berat badan 

menjadi menurun, tumbuh dan kembang anak dapat terhambat bila tidak segera 

dilakukan fisioterapi. Modalitas fisioterapi dapat mengurangi bahkan mengatasi 

gangguan terutama yang berhubungan dengan gerak dan fungsi menggunakan 

chest therapy yang berupa postural drainage, perkusi dan vibrasi akan 

mengurangi atau menghilangkan sputum dan spasme otot pernapasan, 

membersihkan jalan napas, membuat menjadi nyaman, dan melegakan saluran 

pernapasan (Helmi, 2008). 

َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنينَ َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم   

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari 

Rabb kalian, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada, 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” [Yunus/10 : 57] 

Berdasarkan latar belakang diatas pentingnya mengetahui gejala 

pneumonia secara dini agar dapat penanganan yang tepat, maka peneliti tertarik 

mengambil judul Pengaruh Chest Therapy Terhadap bersihan Jalan Nafas Pasien 

Dengan Pneumonia di RSUD dr. Darsono Pacitan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh chest therapy dalam penurunan sesak nafas dan 

peningkatan ekspansi thorak dengan pneumonia? 

 

 

 



4 
 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh chest therapy terhadap penurunan sesak 

nafas dan peningkatan ekspansi thorak pasien dengan pneumonia. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk memberikan edukasi dan pengetahuan penyakit pneumonia 

terhadap pasien dengan pneumonia. 

Adapun tujuan khusus fisioterapi dalam kondisi pneumonia adalah : 

a. Mengetahui manfaat chest therapy dalam mengurangi sesak nafas. 

b. Mengetahui manfaat chest therapy dalam meningkatkan expansi torak.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

       Untuk mempelajari lebih mendalam tentang pengaruh chest therapy 

terhadap pasien dengan pneumonia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi masyarakat 

       Menambah pengetahuan dan manfaat kepada masyarakat 

mengenai cara penanganan dan pencegahan penyakit pneumonia agar 

pasien tidak semakin parah. 

b. Manfaat bagi fisioterpis 

       Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh chest 

therapy terhadap pasien dengan pneumonia. 
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c. Manfaat bagi institusi 

Untuk menambah referensi dalam pengetahuan dan pengajaran 

ilmu fisioterapi khususnya pada kompetensi kardiovaskuler mengenai 

pneumonia. 


