
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pneumonia merupakan peradangan parenkim paru yang disebabkan oleh 

mikroorganisme bakteri, virus, jamur, dan parasit, namun pneumonia juga dapat 

disebabkan oleh bahan kimia ataupun karena paparan fisik seperti suhu atau 

radiasi(Djojodibroto, 2014). Pneumonia adalah masalah kesehatan di dunia karena 

angka kematiannya tinggi, tidak saja di Negara berkembang tetapi juga di Negara 

maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Negara-negara Eropa (Misnadiarly, 

2008). Pneumonia menjadi penyebab kematian utama akibat infeksi di Amerika 

Serikat yaitu sebanyak 53.667 kematian yang  terjadi pada tahun 2011 (Hoyert & 

Xu, 2012).  

Penyakit pneumonia termasuk dalam tiga besar penyebab kematian di 

Indonesia (Misnadiarly, 2008). 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% (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan, 2013). 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% (Kementerian Kesehatan RI Provinsi Bali, 2013). 
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Pneumonia menduduki 10 besar penyakit rawat inap di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Mangusada Badung. Data yang diperoleh di RSUD 

Mangusada Badung jumlah penderita pneumonia tiga tahun terakhir yang 

menjalani rawat inap pada tahun 2015 sebanyak 560 pasien, pada tahun 2016 

sebanyak 1201 pasien, dan pada tahun 2017 sebanyak 2509 pasien, berdasarkan 

data tersebut pasien pneumonia meningkat setiap tahunnya (RSUD Mangusada, 

2017). 

Penyebab pneumonia bervariasi tergantung pada populasi pasien yang 

diamati.Pneumonia diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya menjadi 

pneumonia komunitas dan pneumonia nosokomial(Nurarif & Kusuma, 2015). 

Terjadinya pneumonia komunitas biasanya didapatkan di luar sarana pelayanan 

kesehatan dan penyebabnya adalah Streptococcus pneumoniae, namun pneumonia 

nosokomial biasanya terjadi saat menjalani perawatan di rumah sakit karenasistem 

pertahanan tubuh penderita untuk melawan infeksi sering terganggu. Pneumonia 

nosokomial lebih sering disebabkan oleh bakteri staphylococcus aureus 

(Somantri, 2012).Menurut jurnal Gross et al.(2014) dari 521 pasien sebanyak 

50,5% mengalami pneumonia komunitas dan 49,4% mengalami pneumonia 

nosokomial. 

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, 

Rumende, & Harimurti(2016) dari 106 pasien yang menderita pneumonia 
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sebanyak 73,3% mengeluhkan batuk, sebanyak 24,8% mengeluhkan sputum 

berlebih, 74% mengalami sesak 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 (Nugroho, 

2011).Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Ruang Oleg RSUD 

Mangusada Badung pada tanggal 22 Desember 2018 yang didapatkan melalui 

catatan rekam medik yaitu dari 108 pasien pneumonia sebanyak 80% yang 

mengalami bersihan jalan napas tidak efektif (RSUD Mangusada, 2017).  

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 Napas Tidak Efektif”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

Pneumonia Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Di Ruang Oleg RSUD 

Mangusada Badung Tahun 2018?” 
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C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum 

  Dapat mengetahui Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

Pneumonia Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Di Ruang Oleg RSUD 

Mangusada Badung Tahun 2018. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada pasien pneumonia dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif  

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien pneumonia dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif  

c. Mengidentifikasi perencanaan keperawatan pada pasien pneumonia dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif  

d. Mengidentifikasi pelaksanaan keperawatan pada pasien pneumonia dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif  

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada pasien pneumonia dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan observasi dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien pneumonia dengan bersihan jalan 

napas tidak efektif dan untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam 

penatalaksanaan keperawatan. 
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b. Bagi ilmu pengetahuan 

Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengetahuan ilmu keperawatan 

dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien pneumonia dengan bersihan jalan napas 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 napas tidak 

efektif. 

b. Bagi pasien 

Memberikan pengetahuan tambahan pada pasien dan keluarga sehingga 

dapat lebih mengetahui tentang penyakit pneumonia dengan bersihan jalan napas 

tidak efektif. 

c. Bagi intitusi pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengetahuan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa 

yang akan datang. 

 

 

 


