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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bronkitis kronis merupakan penyakit saluran napas yang sering didapatkan di 

masyarakat. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan oleh karena sifatnya yang 

kronis, persisten dan progresif. Infeksi saluran nafas merupakan masalah klinis yang 

sering dijumpai pada penderita bronkitis kronis yang dapat memperberat 

penyakitnya. Eksaserbasi infeksi akut akan mempercepat kerusakan yang telah 

terjadi, disamping itu kuman yang menyebabkan eksaserbasi juga berpengaruh 

terhadap mortalitas dan morbiditas penyakit ini. Semakin sering terjadi eksaserbasi, 

maka mortalitas juga akan semakin meningkat serta dapat menyebabkan komplikasi 

dan mengancam jiwa (Guyton, 2008). Salah satu masalah klinis yang sering di alami 

klien bronkitis kronis adalah terakumulasinya sekret disaluran pernapasan atas, dan 

menjadi masalah kesehatan bagi klien bronkitis kronis (Soemantri, 2009) 

  Angka kesakitan penderita bronkitis kronis laki-laki mencapai 4% dan angka 

kematian mencapai 6%, sedangkan angka kesakitan wanita 2% dan angka kematian 

4%, dengan umur penderita di atas 45 tahun. Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) Depkes RI 2004 menunjukkan angka kematian akibat asma, bronkitis kronis 

dan emfisema menduduki peringkat ke-6 dari 10 penyebab tersering kematian di 

Indonesia. Hasil survei penyakit tidak menular oleh Direktorat Jenderal PPM & PL 

dilima rumah sakit propinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Lampung, dan Sumatera Selatan) pada tahun 2009, menunjukkan bronkitis kronis 

menempati urutan pertama penyumbang angka kesakaitan (35%), diikuti asma 

bronkial bronkial (33%), kanker paru (30%) dan lainnya (2%) (Depkes RI, 2009).  
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Studi pendahuluan di Rumah Sakit Paru Batu Malang, didapatkan data 

penderita Bronkitis kronis pada tahun 2010 sebanyak 113 orang, 60 % wanita dan 40 

% adalah laki-laki. Sedangkan tahun 2011 Penderita Bronkitis kronis berjumlah 124 

orang, dengan asumsi pada bulan januari - maret berjumlah 26 orang, april - juni 41 

orang, juli - september 38 orang,  dan oktober -desember 17 orang, sedangkan 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki menempati urutan pertama pada penyakit 

bronkitis kronis yaitu 96 orang berjenis kelamin laki-laki dan 26 orang berjenis 

kelamin perempuan (RM RSP Batu Malang, 28.3.2012).  

Data tahun 2012 didapatkan data penderita bronkitis kronis dari bulan  

januari - maret berjumlah 17 orang (Ruang Kemuning RSP Baru Malang, 28.3.2012). 

Untuk  tindakan fisioterapi dada pada klien Bronkitis kronis atau juga penyakit paru 

lainnya hampir tidak pernah dilakukan dalam prosedur pengobatan pada klien 

bronkitis kronis karena keterbartasan sumbar daya manusia (SDM) dan Rumah sakit 

tersebut dalam melakukan terapi pada klien penyakit paru lebih menggunakan terapi 

farmakologis, seperti ekspektoran (Hasil wawancara 12.3.12/RSP Batu 

Malang).Obat farmakologis memiliki kelebihan lebih cepat proses penyembuhan 

maupun proses terapi, namun obat farmakologis belum tentu aman karena memiliki 

efek samping, misalnya obat ekspektoran memeliki efek samping seperti detak 

jantung tidak teratur, gangguan disistem saraf pusat (SSP) misalnya kebingungan dan 

kelelahan yang tidak biasa, kulit dan pencernaan (Rianto Setiabudy, 2008 ).Untuk itu 

dibutuhkan terapi non-farmakologis seperi fisioterapi dada. 

Fisioterapi dada dapat digunakan untuk pengobatan dan pencegahan pada 

penyakit paru obstruktif menahun (bronkitis, asma, emfisema) penyakit pernafasan 

restriktif termasuk kelainan neuromuskuler dan penyakit paru restriktif karena 
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kelainan parenkim paru seperti fibrosis dan pasien yang mendapat ventilasi mekanik 

(Soemantri, 2009). Tujuan pokok fisioterapi dada dalam hal ini merupakan teknik 

untuk mengeluarkan sekret atau sputum dalam dada. Serangkaian tindakan 

fisioterapi dada membantu menghilangkan kelebihan mukus kental dari paru ke 

dalam trakea yang dapat dibatukan keluar (Garison 2001). Selain itu Glover, 

dkk..(2001) dalam bukunya berjudul Lower Respiratort Tract Infections Pharmacoterapy A 

Pathopysiologic approach 5thend, mengatakan bahwa salah satu terapi pendukung pada 

penyakit paru adalah fisioterapi dada untuk mengeluarkan sputum. Maka dibutuhkan 

peran perawat dalam asuhan keperawatan pada pasien bronkitis kronis dalam 

melakukan intervensi fisioterapi dada untuk membantu membersikan jalan napas 

(Pharmaceutical Care Untuk penyakit Infeksi saluran Pernapasan/  DEPKES RI, 

2005). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti ‘’Efektivitas fisioterapi 

dada terhadap pengeluaran sekret pada bronkitis kronis di Rumah Sakit Paru (RSP) 

Batu,”karena alasan keefektivan dibandingkan dengan terapi farmakologis yang 

memiliki efek samping lebih besar terhadap respon tubuh manusia terhadap obat. 

Fisioterapi dada mudah dilakukan oleh klien di rumah tetapi dengan prosedur yang 

tepat, melalui media atau pelatihan. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan kesenjangan fakta dan harapan yang diungkap dalam latar belakang 

diatas maka peneliti merumuskan masalah tersebut, bagaimana efektivitas 

fisioterapi dada terhadap pengeluaran sekret pada bronkitis kronis di Rumah 

Sakit Paru (RSP) Batu. 
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1.3 Tujuan Penelitian : 

1.3.1. Tujuan Umum : 

Mengetahui efektivitas fisioterapi dada terhadap pengeluaran sekret pada 

bronkitis kronis di Rumah Sakit Paru (RSP) Batu. 

1.3.2. Tujuan Khusus : 

1. Mengidentifikasi demografi penderita bronkitis kronis di Rumah Sakit Paru 

Batu. 

2. Mengidentifikasi karakteristik sekret pasien bronkitis kronis sebelum 

dilakukan fisioterapi dada (pretest) di Rumah Sakit Paru Batu. 

3. Mengidentifikasi karakteristik sekret pasien bronkitis kronis sesudah 

dilakukan fisioterapi dada (posttest) di Rumah Sakit Paru Batu. 

4. Membandingkan pengaruh sebelum fisioterapi dada (Pretest) dan sesudah 

fisioterapi dada (posttest) terhadap pengeluaran sekret pada Bronkitis Kronis 

di Rumah Sakit Paru Batu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Teoritis 

Merupakan wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam rangka penerapan teori yang telah diterima. Memambah pembuktian 

mengenai Efektivitas fisioterapi dada terhadap bronkitis kronis, untuk 

mengembangkan teori yang sudah ada. 

1.4.2. Praktisi kesehatan. 

 Diharapkan penelitian ini dapat diimplementasikan di bidang 

kesehatan, khususnya Rumah Sakit agar menjadikan fisioterapi dada 
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sebagai alternatif terapi dalam mengeluarkan sekret pada penyakit 

bronkitis kronis atau penyakit paru lainnya dalam pemenuhan derajat 

kesehatan klien, sebelum dilakukan pengobatan farmakologi. Menambah 

ilmu dan pengetahuan tenaga praktisi di Rumah Sakit, misalnya perawat, 

dokter, dan fisioterapi, khususnya diruangan Inap dan Poli paru. 

1.4.3 Bagi akademis 

Literatur penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber 

data untuk penelitian berikutnya, serta memotifasi para mahasiswa, dosen 

dan para pemerhati pendidikan agar dapat memgembangkan penelitian ini 

untuk mengevaluasi seberapa jauh keefektifan fisioterapi dada pada 

bronkitis kronis. Digunakan oleh mahasiswa atau dosen untuk 

menjadikan acuan  meneliti kasus-kasus penyakit paru yang lain, seperti 

TB, Asma dan penyakit sejenisnya atau juga mengembangkan menjadi 

suatu ide untuk mendapatkan penelitian baru. 

1.4.4. Bagi Penderita Bronkitis 

Menambah pengetahuan penderita dalam mengeluarkan sekret dan 

membebaskan jalan napas dari sekret dengan menggunakan metode 

postural drainase, perkusi dan vibrasi dada dengan bantuan keluarga, 

teman atau anak sebagai langkah  mandiri di Rumah sebelum melakukan 

pengobatan di tempat-tempat kesehatan. 
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1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan replikasi dari penelitian yang 

sudah ada, namun dari segi variabel desain subyek penelitian ini benar-benar 

asli dan belum pernah diteliti sebelumnya . Selain itu juga penelitian fisioterapi 

dada pernah diteliti oleh Wayan Darsana tentang’’ Pengaruh fisioterapi dada 

terhadap saturasi O2 pada pasien PPOK’’  

1.6. Batasan Karakteristik 

Peneliti membatasi masalah penelitian ini hanya pada efektivitas 

fisioterapi dada terhadap pengeluaran sekret pada bronkitis kronis di Rumah 

Sakit Paru Batu. 


