
1 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyebab utama 

mordibitas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Angka mortalitas ISPA 

mencapai 4,25 juta setiap tahun di dunia (Najmah, 2016). ISPA adalah salah satu 

penyebab utama kunjungan pasien di puskesmas (60% - 90%) dan rumah sakit 

(15% - 30%) (Kemenkes RI, 2018). ISPA disebabkan karena bakteri, virus, jamur, 

dan rickettsia (Najmah, 2016).  Bakteri yang dapat menyebabkan ISPA paling 

banyak ialah Haemophilus Influenza dan Streptoccocus Pneumonia. Kejadian 

ISPA dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; gizi buruk, polusi udara dalam 

ruangan (indoor air pollution), BBLR, kepadatan penduduk, kurangnya imunisasi 

campak (Kemenkes RI, 2018). 

Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan angka 

kematian pada balita dan anak di dunia pada tahun 2016 sebesar 45,6 per 1.000 

kelahiran hidup dan 15% diantaranya disebabkan oleh ISPA. Menurut data yang 

diperoleh dari WHO pada tahun 2015, ISPA merupakan penyakit yang paling 

sering diderita oleh balita dan anak yaitu sebanyak 78% balita dan anak 

berkunjung ke pelayanan kesehatan dengan kejadian ISPA. Setiap tahun, jumlah 

balita dan anak yang dirawat di rumah sakit dengan kejadian ISPA sebesar 12 juta 
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(WHO, 2018). Insiden ISPA pada balita dan anak di negara berkembang 

diperkirakan 0,29 anak setiap tahun dan di Negara maju sebanyak 0,05 anak setiap 

tahun. Penyebab kematian akibat ISPA di Negara berkembang lebih tinggi di 

bandingkan negara maju yaitu sebesar 10-50 kali (WHO, 2018). Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak, ini 

menunjukkan bahwa terdapat 156 juta kasus baru di dunia per tahun dimana 151 

juta kasus (96,7%) terjadi di Negara berkembang. Kasus terbanyak terjadi di India 

(43 juta), China (21 juta), dan Pakistan (10 juta), Indonesia dan Nigeria masing-

masing 6 juta kasus (kemenkes RI, 2018).  

ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) merupakan inpeksi saluran 

pernapasan yang dapat berlangsung sampai 14 hari. Secara klinis ISPA ditandai 

dengan gejala akut akibat infeksi yang terjadi di setiap bagian saluran pernapasan 

dengan berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Infeksi saluran pernapasan akut 

adalah kelompok penyakit yang komplek dan heterogen, yang disebabkan oleh 

300 lebih jenis virus, bakteri, serta jamur. Survei mortalitas yang dilakukan oleh 

Subdit ISPA tahun 2012 menempatkan ISPA sebagai penyebab kematian terbesar 

di Indonesia dengan persentase 22,30% dari seluruh kematian. Bukti bahwa ISPA 

merupakan penyebab utama kematian yaitu banyaknya penderita ISPA yang terus 

meninggal.  

Menurut WHO, ISPA merupakan peringkat keempat dari 15 juta penyebab 

pada setiap tahunnya. Jumlah setiap tahun kejadian ISPA di Indonesia 150.000 
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kasus atau dapat dikatakan seorang meninggal tiap 5 menitnya, bahkan 20-30% 

kematian disebabkan oleh ISPA. Faktor penting mempengaruhi ISPA yaitu 

pencemaran udara, adanya pencemaran udara di lingkungan rumah dapat merusak 

mekanisme pertahanan paru-paru sehingga mempermudah timbulnya gangguan 

pernapasan. Tingginya tingkat pencemaran udara menyebabkan ISPA memiliki 

angka yang paling banyak diderita oleh masyarakat dibandingkan penyakit 

lainnya. Selain faktor tersebut, peningkatan penyebaran penyakit ISPA juga 

dikarenakan oleh perubahan iklim serta rendahnya kesadaran perilaku hidup 

bersih dan sehat dalam masyarakat (Rahmawati, H.D. 2013).   

Infeksi Saluran Pernapasan Akut disebabkan oleh virus atau bakteri. 

Penyakit ini diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala: 

tenggorokan sakit atau nyeri menelan, pilek, batuk kering atau berdahak. Period 

prevalence ISPA dihitung dalam kurun waktu 1 bulan terakhir pada tahun 2013. 

Berdasarkan data yang terdapat di Riset Kesehatan pada tahun 2013, Jawa Barat 

termasuk kedalam 12 besar data penyakit ISPA frekuensi dari 34 Provinsi di 

Indonesia, dengan distribusi frekuensi 13,2% meningkat hingga 24,8% 

(Riskesdas, 2017). 

 Kota Sukabumi sendiri data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota 

Sukabumi ISPA menempati peringkat pertama dari 20 penyakit yang paling 

terbanyak terutama penyakit pada anak, karena dalam perubahan musim dan 

cuaca yang tidak menentu, menurut kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. 
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Tabel 1.1 Distribusi frekuensi 20 penyakit tertinggi di Kota Sukabumi Tahun 

2018 

NO NAMA PENYAKIT TOTAL KASUS 

  Distribusi Frekuensi 

1 ISPA akut tidak spesifik 73.455 17% 

2 Nasofaringitis akut (common cold) 42,313 10% 

3 Hipertensi primer (esensial) 41.197 10% 

4 Diare dan Gastroentilitis 29.689 7% 

5 Myalgia  28.597 7% 

6 Demam yang tidak diketahui penyebabnya 23.643 5% 

7 Tukak Lambung 23.234 5% 

8 Faringitis Akut 19.892 4% 

9 Diabetes Melitus tidak spesifik 17.348 4% 

10 Scabies  16.975 4% 

11 Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema) 15.689 3% 

12 Migren dan syndrome nyeri kepala lainnya 15.439 3% 

13 Gastroduodenitis tidak spesifik  15.186 3% 

14 Gejala dan tanda umum lainya 15.149 3% 

15 Influenza  14.776 3% 

16 Rematisme, tidak spesifik  14.018 3% 

17 Konjungtivitas  11.947 3% 

18 Penyakit pulpa dan jaringan periapikal 10.485 2% 

19 Dermatitis  10.405 2% 
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20 Tonsillitis akut 9.346 2% 

Sumber: Data Profil Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018 

Pada tabel 1.1 dalam data terbaru yang didapatkan dari Dinas 

Kesehatan Kota Sukabumi ISPA menduduki peringkat pertama dari 20 

penyakit yang paling banyak terutama pada anak. Infeksi ini mengenai saluran 

pernapasan yang merupakan organ yang sangat vatal sehingga kuman penyakit 

mudah berkembang dengan baik. Apalagi daya tahan tubuh anak belum kuat 

(Depkes RI, 2017). 

Berdasarkan hasil data yang didapatkan di Rumah Sakit Kota 

Sukabumi, dari beberapa banyak Rumah Sakit Negeri dan Suasta, RS. 

Bhayangkara Stukpa Lemdikpol Polri didapatkan perawatan pada anak yaitu 

ruangan rekonfu atas anak. Penyakit ISPA termasuk kedalam peringkat 10 

besar penyakit pada anak. Pada bulan Agustus 2018 – Februari 2019, 6 bulan 

kebelakang ada 5 orang pasien dengan kasus ISPA. 

Berikut data yang diperoleh dari ruangan keperawatan anak Rumah 

Sakit Bhayangkara Stukpa Lemdikpol Polri Kota Sukabumi, diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi pasien rawat inap diruang rekonfu 

atas anak priode bulan Agustus 2018 – Februari 2019 

No  Nama Penyakit  Distribusi  Frekuensi 

1.  Typhoid 158 45.53% 

2. Gastritis  71 20.46% 

3. Observasi Pebris 40 11.53% 

4. Kejang Demam 34 9.80% 

5. Thalassemia 23 6.63% 

6. Gastroenteritis Akut 11 3.17% 

7. DHF 5 1.44% 

8 ISPA 5 1.44% 

 Jumlah  347 100% 

Sumber: Laporan Ruangan Anak Atas RS Bhayangkara Stukpa Lemdikpol Polri Kota 

Sukabumi. 

Pada tabel 1.2 Dalam data terbaru yang didapat di Ruang Rekonfu Atas 

Anak RS Bhayangkara Setukpa Lemdikpol Polri, ISPA menduduki tingkat ke 

delapan dengan frekuensi 1.44%. Penyakit ISPA di RS. Bhayangkara Stukpa 

Lemdikpol Polri Kota Sukabumi termasuk kedalam sepuluh penyakit terbanyak 

yang dirawat di rumah sakit.  

Peran perawat sebagai edukator memang sangat diperlukan bagi 

pengguna jasa layanan kesehatan apalagi bagi orang yang tidak mengetahui 

masalah kesehatan karena disini peran perawat sebagai edukator yang 
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dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang kesehatan atau suatu penyakit 

yang dialami. Peran ini dilakukan dengan membantu pasien dalam 

meningkatkan pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang 

diberikan, sehingga bisa terjadi perubahan perilaku dari pasien setelah 

diberikan pendidikan kesehatan (Hidayat, 2013). 

Berdasarkan data di atas permasalahan tentang ISPA sangat penting, 

sehingga penulis mengangkat sebagai Karya Tulis Ilmiah yang berjudul 

“Asuhan Keperawatan Anak Dengan Gangguan Sistem Pernapasan Akibat 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Ruang Rekonfu Atas Anak RS 

Bhayangkara Setukpa Lemdikpol Polri Kota Sukabumi. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Penulis dapat memberikan asuhan keperawatan secara langsung dan 

nyata pada pasien dengan ISPA yang komfrehensif meliputi aspek bio-psiko-

sosial dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan dan mendapatkan 

banyak pengalaman. 

2. Tujuan Khusus 

a) Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian ISPA 

b) Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan ISPA 

c) Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan ISPA 
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d) Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan ISPA 

e) Mampu mendeskripsikan evaluasi pada ISPA 

f) Mampu membandingkan antara konsep dan kenyataan ISPA 

C. Metode dan Teknik Penulisan 

1. Metode Telaah 

Metode telaah dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif yaitu suatu pendekatan metode penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif 

tentang suatu keadaan secara objektif. Metode deskriptif yang digunakan 

adalah pendekatan studi kasus melalui pendekatan proses keperawatan dengan 

langkah pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara  

Mampu melakukan wawancara secara langsung dengan keluarga 

untuk memperoleh data, khususnya yang berkaitan dengan penyakit ISPA 

pada anak, dan petugas kesehatan dalam keluarga sesuai masalah yang 

dihadapi. 

b) Pemeriksaan Fisik 

Mampu melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe dengan 

menggunakan metode inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. 

 

c) Observasi  
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Mampu melakukan observasi dengan mengamati perilaku dan kondisi 

lainnya, misalnya lingkungan yang berkaitan dengan faktor terjadinya 

ISPA. 

d) Studi Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data yang didapatkan dengan melihat dan 

mempelajari langsung dari rekam medik pasien diruangan. 

3. Sumber dan jenis data 

a) Sumber data primer dan sekunder 

Pasien adalah sumber data yang utama (primer) dan perawatan dapat 

menggali informasi yang sebenarnya mengenai kesehatan pasien. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien yang menjadi data objektif, 

sedangkan data sekunder yaitu orang terdekat biasanya pada pasien data 

dapat diperoleh dari orang tua, suami atau istri, anak, atau teman pasien. 

b) Jenis data 

Data objektif adalah data yang didapatkan melalui observasi dan 

diukur oleh perawat. Data diperoleh melalui kepekaan perawat (senses) 

selama melakukan pemeriksaan fisik melalui 2S (sigh, smell) dan HT 

(hearing touch/taste) sedangkan data subjektif adalah data yang didapatkan 

dari pasien sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. 

 

 

 



10 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematiak yang digunakan dalam kerya tulis ilmiah ini terdiri atas empat 

Bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan teoritis, tinjauan kasus dan pembahasan, 

kesimpulan dan rekamedis. Adapun penulisannya sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan metode dan teknik 

serta sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan konsep dasar penyakit yang berisi pengertian ispa, anatomi 

dan fisiologi, etiologi, patofisiologi, manisfestasi klinis, pemeriksaan diagnostik, 

manageman medik, pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, dan evaluasi. 

BAB III: Tinjauan Kasus dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan proses asuhan keperawatan yaitu meliputi pengkajian 

keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi 

keperawatan, evaluasi keperawatan, dan catatan perkembangan keperawatan, 

sedangkan pembahasan menjelaskan tentang perbedaan dan kesamaan antara 

sifatnya teori dan kenyataan diruang keperawatan yang dibahas secara sistemik. 

BAB IV: Penutup 

Bab ini berisikan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan yang mengacu 

pada tujuan dan saran yang menekankan pada asuhan yang sifatnya lebih oprasional 

dari karya tulis ilmiah.  


