
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pneumonia dalam arti umum merupakan peradangan parenkim yang 

dikarenakan oleh mikroorganisme-bakteri, virus, jamur, parasite, namun 

pneumoni dapat juga disebabkan karena bahan kimia atau karena paparan fisik 

seperti suhu mtaupun radiasi (Djojodibroto, 2014). Pneumonia adalah suatu 

proses peradangan yang terdapat konsolidasi yang disebabkan oleh pengisian 

rongga alveoli oleh eksudat, pertukaran gas tidak akan dapat berlangsung pada 

daerah yang mengalami konsolidasi, begitu juga dengan aliran darah disekitar 

alveoli, akan terhambat dan tidak berfungsi dengan maksimal (Somantri, 2012). 

Penyakit ini merupakan salah satu dari penyakit infeksi saluran nafas yang 

sering dijumpai dan merupakan menjadi penyebab kematian hampir diseluruh 

dunia. Pada bayi dan anak kecil rentan terkena penyakit ini karena 

perkembangan mereka masih belum berkembang dengan baik. Pneumonia juga 

sering menyerang pada orang tua dan mereka yang lemah akibat penyakit 

kronik tertentu. Pada pasien bedah, peminum alkohol, serta pada pasien dengan 

penyakit pernafasan kronik atau infeksi virus juga mudah terkena penyakit 

pneumoni. (Manurung dkk, 2013) 

Pneumonia adalah penyakit yang banyak terjadi yang menginfeksi kira-

kira 450 juta orang pertahun dan terjadi di seluruh penjuru dunia. Penyakit 

pneumoni merupakan salah satu penyebab utama kematian pada semua 

kelompok yang menyebabkan jutaan kematian (7% dari kematian total dunia) 
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setiap tahun. Angka ini paling besar sering terjadi pada anak-anak yang berusia kurang dari 

lima tahun, dan pada dewasa berusia lebih dari 75 tahun. Menurut laporan dari International 

Vacine Access Center At The Johns Hopkins University Bloomberg School Of Public Health 

pada bulan November tahun 2010, penyakit pneumonia merupakan penyebab kematian nomor 

1 di India, nomor 2 di Nigeria dan di Indonesia pada urutan ke 8. Di Indonesia, pneumonia 

merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit kardiovaskular (CVD) dan 

tuberkulosis(TBC). Faktor soisal ekonomi yang rendah diindonesia turut pertinggi angka 

kematian akibat pneumonia (Langke dkk, 2015) 

 Pneumonia di Indonesia termasuk dalam 10 besar penyakit rawat inap di rumah sakit 

dengan proporsi kasus 53,95 % laki-laki dan 46,05% perempuan dengan crude fatality rate 

(CFR) 7,6%, paling tinggi bila dibandingkan dengan penyakit lainnya (Purwitasari dkk, 2015). 

Prevalensi pneumonia di Indonesia yang terdiagnosis tenaga kesehatan yaitu sebesar 4,5%. 

Lima Provinsi yang mempunyai insiden tertinggi pneumonia untuk semua umur yaitu Nusa 

Tenggara Timur sebesar 10,3%, Papua 8,2%, Sulawesi Tengah 5,7%, Sulawesi Barat 6,1%, 

dan Sulawesi Selatan 4,8%. Dilihat dari jenis kelamin penderita pneumonia laki-laki yaitu 

4,8% dan perempuan sebesar 4,3% (Riskesdas, 2013).  

Penyakit pneumoni di provinsi bali menduduki urutan ke empat dalam 10 besar penyakit 

pada pasien rawat inap di RSU Provinsi Bali pada tahun 2015 dengan jumblah pasien 2.350 

(Dinas Kesehatan Provinsi bali, 2015). Prevalensi pneumonia di Provinsi Bali sebanyak 1,9%, 

Kabupaten tertinggi dengan prevalensi sebesar 4,6% terdapat di Bangli, diikuti dengan 

Kabupaten Karangasem sebesar 4,5%, Klungkung 2,1%, Jembrana 1,5%, dan Badung 1,3% 

(Riskesdas, 2013). 
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Pneumonia menduduki 10 besar penyakit rawat inap di Rumah Sakit Daerah (RSD) 

Mangusada Badung. Data yang diperoleh jumblah pasien penderita pneumonia dalam 3 tahun 

terakhir yaitu pada tahun 2016 sebanyak 123 pasien, pada tahun 2017 sebanyak 268 pasien, 

dan pada tahun 2018 sebanyak 512 pasien, berdasarkan data tersebut, penderita pneumonia 

mengalami peningkatan setiap tahunnya (RSUD Mangusada, 2018).  

Menurut ( Djojodibroto, 2014), gejala awal penyakit pneumoni biasanya didahului 

infeksi saluran nafas akut selama beberapa hari, demam, menggigil serta sesak nafas,  nyeri 

dada, dan sering disertai batuk disertai dahak kental dan biasanyanya berwarna kekuningan. 

Selain itu ditemui juga gejala seperti terjadi retraksi saat bernafas bersamaan dengan 

peningkatan frekuensi  nafas, suara nafas melemah dan ronchi. Sedangkan menurut (Sari dkk, 

2016) yang melakukan studi pada pasien usia lanjut dengan pneumonia, melaporkan bahwa 

gejala-gejala saluran pernapasan seperti batuk dan sesak napas lebih jarang dikeluhkan pada 

kelompok usia yang lebih tua. Sementara itu, gejala berupa nyeri dada pleuritik dan hemoptisis 

lebih banyak pada kelompok usia muda. Hasil temuan fisik yang konsisten dengan diagnosis 

pneumonia komunitas sama sekali tidak ditemukan pada 20%-47% pasien usia lanjut. Sesak 

napas dan ronki pada umumnya lebih sering ditemukan (Purwitasari et al., 2015). 

Proses peradangan pada pneumonia mengakibatkan produksi sekret meningkat dan 

menimbulkan manifestasi klinis yang ada sehingga muncul bersihan jalan napas tidak efektif. 

Bersihan jalan napas tidak efektif merupakan ketidakmampuan membersihkan sekret atau 

obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten (PPNI, 2017). Menurut 

penelitian (Sari et al., 2016) dari 106 pasien yang menderita pneumonia sebanyak 73,3% 

mengeluhkan batuk, sebanyak 24,8% mengeluhkan sputum berlebih, 74% mengalami sesak 
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napas, dan sebanyak 86,7% mengalami ronkhi, berdasarkan hasil penelitian tersebut 

merupakan gejala yang ditimbulkan dari bersihan jalan napas tidak efektif. 

 
Dampak dari bersihan jalan napas tidak efektif yaitu penderita mengalami kesulitan 

bernapas karena sputum atau dahak yang sulit keluar dan penderita akan mengalami 

penyempitan jalan napas dan terjadi obstruksi jalan napas (Nurgroho, 2011). 

Perawat sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan, diharapkan mampu 

memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas pada pasien pneumonia secara 

komprehensif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “gambaran asuhan keperawatan pada pasien pneumonia dengan bersihan 

jalan nafas tidak efektif” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkann latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada pasien pneumonia dengan bersihan jalan 

nafas tidak efektif di ruang oleg rsud mangusada badung tahun 2019?” 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum 

Dapat mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien pneumoni dengan bersihan 

jalan nafas tidak efektif di ruang oleg rsd mangusada badung tahun 2019. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada pasien pneumonia dengan bersihan jalan 

nafas tidak efektif di ruang oleg tahun 2019. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien pneumonia dengan bersihan jalan 

nafas tidak efektif di ruang oleg tahun 2019. 
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c. Mengidentifikasi perencanaan keperawatan pada pasien pneumonia dengan bersihan jalan 

nafas tidak efektif di ruang oleg tahun 2019. 

d. Mengidentifikasi pelaksanaan keperawatan pada pasien pneumonia dengan bersihan jalan 

nafas tidak efektif di ruang oleg tahun 2019. 

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada pasien pneumonia dengan bersihan jalan 

nafas tidak efektif di ruang oleg tahun 2019. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis 

Memberikan pelayanan yang nyata untuk melakukan observasi dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien pneumoni dengan bersihan jalan nafas tidak efektif dan untuk 

menambah pengetahuan penulis khususnya dalam penatalksanaan keperawatan. 

b. Bagi ilmu pengetahuan 

Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengetahuan ilmu keperawatan dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien pneumoni dengan 

bersihan jalan nafas tidak efektif. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pelayanan kesehatan 

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang gambaran asuhan keperawatan 

pada pasien pneumonia dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. 
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b. Bagi pasien 

Memberikan pengetahuan tambahan pada pasien dan keluarga sehingga dapat lebih 

mengetahui tentang penyakit pneumoni dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. 

c. Bagi institusi pendidikan  

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan dalam pengetahuan 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang. 

 


