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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pneumonia  merupakan  penyakit  paru-paru  yang  terjadi  karena  adanya

infeksi  akut  pada jaringan  paru-paru  yang membuat  nafas  menjadi  sesak  dan

asupan oksigen sedikit dengan tanda gejala seperti batuk,demam, hingga sesak

nafas(LIPI, Research Center for Biotechnology & Invasif, 2009). Proses infeksi

dari proses   perjalanan penyakit pneumonia menimbulkan beberapa tanda dan

gejala sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah keperawatan, salah satunya

yaitu gangguan pertukaran gas.  Gangguan pertukaran gas adalah keadaan dimana

seorang individu mengalami penurunan jalannya gas yaitu oksigen dan

karbondioksida yang actual antara alveoli, paru-paru dan sistem

vascular(Misnardiarly, 2008).

Insiden kejadian pneumonia paling sering terjadi pada anak usia kurang

dari5 tahun dan orang dewasa yang berusia lebih dari 75 tahun, pada anak usia di

bawah  5  tahun  khususnya  di  negara  berkembang,  pneumonia  diperkirakan

menjadi pembunuh  lebih dari 2 juta anak-anak setiap tahunnya (Kusnugroho &

Pardede, 2013). Menurut (WHO, 2015) pneumonia adalah salah satu penyakit

pernafasan yang banyak menyerang anak-anak dan menjadi penyebab kematian

terbesar pada anak-anak di dunia , hal ini dibuktikan masih tinggiya angka

kematian anak-anak dengan pneumonia diseluruh dunia yang mencapai 920.136

anak di bawah usia 5 tahun pada tahun 2015.  Indonesia adalah salah satu negara

berkembang  yang  memiliki  angka  kejadian  pneumonia  yang  cukup  tinggi.
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Menurut (Riskesdas, 2013) insiden kejadian pneumonia pada anak di

Indonesiamasih cukup tinggi yaitu 4,5 % dari keseluruhan usia pengidap

pneumonia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yudhi Kurniawan,

2012)yang berjudul “ Karakteristik  Pasien  Pneumonia  di  Ruang  Rawat  Inap

Anak  di Rumah  Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat”, didapatkan 245

pasien pneumonia diantaranya, pneumonia berat diderita oleh 174 anak (71%) dan

pneumonia sangat berat diderita oleh 8 anak (3,3%). Penelitian yang di lakukan

oleh (Dwi Riski Maharani Tri P, 2017) di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil

Pasuruan, diagnosis gangguan pertukaran gas dapat ditegakkan karena pada

pasien ditemukan 6 dari11 gejala dari kriteria diagnosis yaitu didapatkan adanya

suara nafas tambahan ronchi disertai penggunaan otot bantu pernafasan,

pernafasan cuping hidung, dispnea, hiperkapnea, hipoksia dan pH darah arteri

abnormal, jika hal ini dibiarkan maka dapat menyebabkan terjadinya kolaps pada

paru.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali

dalam “ Profil Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015” pneumonia termasuk ke

dalam 10 besar penyakit tepatnya berada di urutan keempat pada pasien rawat

inap di RSU Provinsi Bali dengan jumlah 2350 (Dinas Kesehatan Provinsi Bali,

2016). Hal ini merupakan bahwa pneumonia adalah salah satu penyakit yang

menjadi masalah kesehatan utama bagi anak-anak. Data yang didapatkan dari

(Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 2017). Jumlah   kasus   pneumonia   yang

ditemukan   di Kabupaten Badung tahun 2017 yaitu sebanyak 261 kasus kejadian

ini meningkat dibandingkan  pada    tahun  2016  yaitu  sebanyak  190  kasus,

pneumonia  juga menjadi factor yang mempengaruhi angka kematian bayi di
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Kabupaten Badung. Studi  pendahuluan  yang  dilakukan  di  RSUD Mangusada

Badung  tahun  2019 didapatkan  jumlah  anak  yang  mengalami  pneumonia

selama  3  tahun  terakhirtercatat pada tahun 2016 terdapat 123 penderita, pada

tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penderita yaitu sebanyak 268 penderita dan

pada tahun 2018 terjadi peningkatan penderita lagi menjadi sebanyak 512

penderita.  Tingginya angka kejadian anak yang menderita Pneumonia,

menunjukkan pentingnya pemberian rencana keperawatan yang tepat untuk

mengatasi masalah yang ditimbulkan  oleh  pneumonia.  Adapun  intervensi  yang

akan  dilakukan  oleh peneliti untuk menangani masalah gangguan pertukaran gas

pada anak dengan pneumonia yaitu meliputi pengkajian yang berfokus pada

pemeriksaan fisik untuk melihat tanda-tanda gangguan pertukaran gas yang

berupa dhiaporesis, dispnea, sakit kepala saat bangun, hiperkapnea,hipoksia,

iritabilitas, napas cuping hidung, gelisah, somnolen, takikardia, pH darah arteri

abnormal(Dwi Riski Maharani Tri P, 2017), kemudian intervensi yang dapat

dilakukan yaitu monitor tanda-tanda vital, monitor respirasi dan status O2,

auskultasi suara napas tambahan, kolaborasikan pemberian oksigen bila perlu.

Berdasarkan  latar belakang  masalah  tersebut  peneliti  tertarik

melakukan penelitian dengan judul :”Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak

Pneumonia dengan   Gangguan   Pertukaran   Gas   di   Ruang   Cilinaya   RSUD

Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2019”.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian

“Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak Pneumonia dengan
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Masalah Keperawatan Gangguan Pertukaran Gas di Ruang Cilinaya RSUD

Mangusada Badung?

C.  Tujuan Studi Kasus

1.   Tujuan umum studi kasus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan

pada anak pneumonia dengan gangguan pertukaran gas.

2.   Tujuan khusus studi kasus

Secara khusus tujuan penelitian studi kasus ini adalah untuk:

a. Menggambarkan data objektif dan data subjektif pada anak pneumonia

dengan masalah gangguan pertukaran gas

b. Menggambarkan diagnosis keperawatan pada anak pneumonia dengan

masalah gangguan pertukaran gas

c. Menggambarkan intervensi keperawatan pada anak pneumonia dengan

masalah gangguan pertukaran gas

d. Mengambarkan tindakan keperawatan pada anak pneumonia dengan masalah

gangguan pertukaran gas

e. Menggambarkan respon pasien terhadap tindakan keperawatan pada anak

pneumonia dengan masalah gangguan pertukaran gas

D.  Manfaat Penelitian

1.   Manfaat Teoritis

a. Hasil   penelitian   diharapkan   dapat   digunakan   sebagai   bahan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan

khususnya keperawatan anak.
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b. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam

memberikan asuhan keperawatan pada anak pneumonia dengan masalah

gangguan pertukaran gas.

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian lebih

lanjut.

2.   Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Dapat digunakan untuk mengembangkan mutu dan kualitas pelayanan rumah

sakit dalam memberikan asuhan keperawatan.

b. Bagi Orang Tua

Dapat meningkatkan pengetahuan dan peran serta orang tua dalam merawat

anak dengan pneumonia

c. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengalaman yang nyata bagi peneliti untuk dapat

memberikan asuhan keperawatan pada pasien pneumonia dengan gangguan

pertukaran gas dan untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam

penatalaksanaan keperawatan pada pasien pneumonia.


