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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

Infeksi saluran nafas bawah masih menjadi masalah utama dalam bidang 

kesehatan. World Health Organization (WHO) melaporkan infeksi saluran nafas 

bawah sebagai infeksi penyebab kematian paling sering di dunia dengan hampir 

3,5 juta kematian per tahun.
 

Pneumonia dan influenza didapatkan sebagai 

penyebab kematian sekitar 50.000 estimasi kematian pada tahun 2010.
1,2 

Pneumonia didefinisikan sebagai peradangan yang mengenai parenkim 

paru, distal dari bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus respiratorius, 

dan alveoli, serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan 

pertukaran gas setempat. Pneumonia berdasarkan tempat didapatkannya dibagi 

dalam dua kelompok utama yakni, pneumonia komunitas (community aqquired 

pneumonia, CAP) yang didapat di masyarakat dan pneumonia nosokomial 

(hospital aqquired pneumonia, HAP).
3,4

 

Pneumonia komunitas (PK) atau community-acquired pneumonia (CAP) 

masih menjadi suatu masalah kesehatan utama tidak hanya di negara yang sedang 

berkembang, tetapi juga di seluruh dunia. PK merupakan salah satu penyebab 

utama kematian di dunia dan merupakan penyebab kematian terbesar ke-6 di 

Amerika Serikat.
 
Di Indonesia, Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 

2001 mencatat kematian akibat pneumonia dan infeksi saluran nafas sebanyak 34 

per 100.000 penduduk pada pria dan 28 per 100.000 penduduk pada wanita. 

Sementara itu, menurut Riskesdas 2013, pneumonia menduduki urutan ke-9 dari 

10 penyebab kematian utama di Indonesia, yaitu sebesar 2,1%.
5,6,7 

Pneumonia tentunya perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat, 

mengingat penyakit ini masih menjadi permasalahan kesehatan utama di 

Indonesia. Untuk itu, diagnosis yang tepat, pemberian terapi antibiotika yang 

efektif, perawatan yang baik, serta usaha preventif yang bermakna terhadap 

penyakit ini perlu dilakukan agar berkurangnya morbiditas dan mortalitas pada 

pneumonia. 
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

 

2.1 Definisi  
 

Secara klinis pneumonia didefinisikan sebagai suatu peradangan parenkim 

paru distal dari bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus 

respiratorius dan alveoli serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan 

gangguan pertukaran gas setempat.
8
 Pnemunonia dibedakan menjadi dua 

yaitu pneumonia kominiti dan pneumonia nosokomial. Pneumonia 

komunitas adalah pneumonia yang terjadi akibat infeksi di luar rumah sakit, 

sedangkan pneumonia nosokomial adalah pneumonia yang terjadi lebih dari 

48 jam atau lebih setelah dirawat di rumah sakit.
2 

Pneumonia dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, klasifikasi paling 

sering ialah menggunakan klasifikasi berdasarkan tempat didapatkannya 

pneumonia (pneumonia komunitas dan pneumonia nosokomial), tetapi 

pneumonia juga dapat diklasifikasikan berdasarkan area paru yang terinfeksi 

(lobar pneumonia, multilobar pneumonia, bronchial pneumonia, dan 

intertisial pneumonia) atau agen kausatif.
 

Pneumonia juga sering 

diklasifikasikan berdasarkan kondisi yang mendasari pasien, seperti 

pneumonia rekurens (pneumonia yang terjadi berulang kali, berdasarkan 

penyakit paru kronik), pneumonia aspirasi (alkoholik, usia tua), dan 

pneumonia pada gangguan imun (pneumonia pada pasien tranplantasi 

organ, onkologi, dan AIDS).
3,9 

 

2.2 Etiologi  

Pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, 

virus, jamur, dan protozoa. Pneumoni komunitas yang diderita oleh 

masyarakat luar negeri banyak disebabkan gram positif, sedangkan 

pneumonia rumah sakit banyak disebabkan gram negatif. Dari laporan 

beberapa kota di Indonesia ditemukan dari pemeriksaan dahak penderita 

komunitas adalah bakteri gram negatif.
2 
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Penyebab  paling  sering  pneumonia  yang  didapat  dari  masyarakat  dan 

nosokomial: 

a. Yang didapat di masyarakat: Streeptococcus pneumonia, Mycoplasma 

pneumonia, Hemophilus influenza, Legionella pneumophila, chlamydia 

pneumonia, anaerob oral, adenovirus, influenza tipe A dan B.
10

  

b. Yang didapat di rumah sakit: basil usus gram negative (E. coli, Klebsiella 

pneumonia), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, anaerob 

oral.
10

  

 

2.3 Patogenesis  

Proses patogenesis pneumonia terkait dengan tiga faktor yaitu keaadan 

(imunitas) pasien, mikroorganisme yang menyerang pasien dan lingkungan 

yang berinteraksi satu sama lain.
3
 Dalam keadaan sehat, pada paru tidak 

akan terjadi pertumbuhan mikroorganisme, keadaan ini disebabkan oleh 

adanya mekanisme pertahanan paru. Adanyanya bakteri di paru merupakan 

akibat ketidakseimbangan antara daya tahan tubuh, mikroorganisme dan 

lingkungan, sehingga mikroorganisme dapat berkembang biak dan berakibat 

timbulnya sakit.
11

  

Ada beberapa cara mikroorganisme mencapai permukaan: 1) Inokulasi 

langsung; 2) Penyebaran melalui darah; 3) Inhalasi bahan aerosol, dan 4) 

Kolonosiasi di permukaan mukosa.
2
 Dari keempat cara tersebut, cara yang 

terbanyak adalah dengan kolonisasi. Secara inhalasi terjadi pada virus, 

mikroorganisme atipikal, mikrobakteria atau jamur. Kebanyakan bakteria 

dengan ikuran 0,5-2,0 mikron melalui udara dapat mencapai brokonsul 

terminal atau alveol dan selanjutnya terjadi proses infeksi. Bila terjadi 

kolonisasi pada saluran napas atas (hidung, orofaring) kemudian terjadi 

aspirasi ke saluran napas bawah dan terjadi inokulasi mikroorganisme, hal 

ini merupakan permulaan infeksi dari sebagian besar infeksi paru. Aspirasi 

dari sebagian kecil sekret orofaring terjadi pada orang normal waktu tidur 

(50%) juga pada keadaan penurunan kesadaran, peminum alkohol dan 

pemakai obat (drug abuse). Sekresi orofaring mengandung konsentrasi 

bakteri yang sanagt tinggi 10
8-10

/ml, sehingga aspirasi dari sebagian kecil 

sekret (0,001 - 1,1 ml) dapat memberikan titer inokulum bakteri yang tinggi 

dan terjadi pneumonia.
2,3
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Gambar 1. Patogenesis pneumonia oleh bakteri pneumococcus 
11

 

 

Basil yang masuk bersama sekret bronkus ke dalam alveoli menyebabkan 

reaksi radang berupa edema seluruh alveoli disusul dengan infiltrasi sel-sel 

PMN dan diapedesis eritrosit sehingga terjadi permulaan fagositosis 

sebelum terbentuk antibodi. Sel-sel PNM mendesak bakteri ke permukaan 

alveoli dan dengan bantuan leukosit yang lain melalui psedopodosis 

sistoplasmik mengelilingi bakteri tersebut kemudian terjadi proses 

fagositosis. pada waktu terjadi perlawanan antara host dan bakteri maka 

akan nampak empat zona (Gambar 1) pada daerah pasitik parasitik terset 

yaitu : 1) Zona luar (edama): alveoli yang tersisi dengan bakteri dan cairan 

edema; 2) Zona permulaan konsolidasi (red hepatization): terdiri dari PMN 

dan beberapa eksudasi sel darah merah; 3) Zona konsolidasi yang luas (grey 

hepatization): daerah tempat terjadi fagositosis yang aktif dengan jumlah 

PMN yang banyak; 4) Zona resolusi E: daerah tempat terjadi resolusi 

dengan banyak bakteri yang mati, leukosit dan alveolar makrofag.
2
 

 

2.4 Manifestasi Klinis  

Gejala khas dari pneumonia adalah demam, menggigil, berkeringat, 

batuk (baik non produktif atau produktif atau menghasilkan sputum 

berlendir, purulen, atau bercak darah), sakit dada karena pleuritis dan 

sesak. Gejala umum lainnya adalah pasien lebih suka berbaring pada   
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yang sakit dengan lutut tertekuk karena nyeri dada. Pemeriksaan fisik 

didapatkan retraksi atau penarikan dinding dada bagian bawah saat pernafas, 

takipneu, kenaikan atau penurunan taktil fremitus, perkusi redup sampai 

pekak menggambarkan konsolidasi atau terdapat cairan pleura, ronki, suara 

pernafasan bronkial, pleural friction rub.
3
  

 

2.5 Diagnosis  

Diagnosis pneumonia kominiti didasarkan kepada riwayat penyakit yang 

lengkap, pemeriksaan fisik yang teliti dan pemeriksaan penunjang. 

Diagnosis pasti pneumonia komunitas ditegakkan jika pada foto toraks 

terdapat infiltrat baru atau infiltrat progresif ditambah dengan 2 atau lebih 

gejala di bawah ini:  

a. Batuk-batuk bertambah  

b. Perubahan karakteristik dahak/purulen  

c. Suhu tubuh > 38C (aksila) /riwayat demam  

d. Pemeriksaan fisis: ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas 

bronkial dan ronki  

e. Leukosit > 10.000 atau < 4500 
12,13

  

Penilaian derajat keparahan penyakit pneumonia komunitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan sistem skor menurut hasil penelitian Pneumonia 

Patient Outcome Research Team (PORT).
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sistem skor pada pneumonia komunitas berdasarkan PORT 
2
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PSI membagi kelompok CAP menjadi lima kelas berdasarkan risiko 

mortalitas yang dimiliki pasien, dimana kelas I-III merupakan pasien 

dengan mortalitas rendah, kelas IV merupakan pasien dengan mortalitas 

sedang dan kelas V merupakan pasien dengan mortalitas tinggi.
14

 PSI juga 

digunakan untuk menentukan pasien akan diterapi dengan rawat jalan atau 

rawat inap, seperti yang tertera pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Derajat risiko dan rekomendasi perawatan menurut PORT/PSI 
14

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Diagnosis Banding  

1. Tuberculosis Paru (TB), adalah suatu penyakit infeksi menular yang 

disebabkan oleh M. tuberculosis. Jalan masuk untuk organism M. 

tuberculosis adalah saluran pernafasan, saluran pencernaan. Gejala klinis 

TB antara lain batuk lama yang produktif (durasi lebih dari 3 minggu), 

nyeri dada, dan hemoptisis dan gejala sistemik meliputi demam, 

menggigil, keringat malam, lemas, hilang nafsu makan dan penurunan 

berat badan.
8 

2. Atelektasis, adalah istilah yang berarti pengembangan paru yang tidak 

sempurna dan menyiratkan arti bahwa alveolus pada bagian paru yang 

terserang tidak mengandung udara dan kolaps.
8
  

3. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), adalah suatu 

penyumbatan menetap pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh 

emfisema atau bronkitis kronis. COPD lebih sering menyerang laki-laki 

dan sering berakibat fatal. COPD juga lebih sering terjadi pada suatu 

keluarga, sehingga diduga ada faktor yang dirurunkan.
8
  

4. Bronkhitis, adalah suatu peradangan pada bronkus (saluran udara ke 

paru-paru). Penyakit bronchitis biasanya bersifat ringan dan pada 
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akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki 

penyakit menahun (misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru) 

dan pada usia lanjut, bronchitis bisa bersifat serius.
8
  

5. Asma bronkhiale, adalah penyakit yang ditandai dengan penyempitan 

saluran pernapasan, sehingga pasien yang mengalami keluhan sesak 

napas/kesulitan bernapas. Tingkat keparahan asma ditentukan dengan 

mengukur kemampuan paru dalam menyimpan oksigen. Makin sedikit 

oksigen yang tersimpan berarti semakin buruk kondisi asma.
8
  

 

2.7 Pemeriksaan Penunjang  

1. Radiologi  

Pemeriksaan menggunakan foto thoraks (PA/lateral) merupakan 

pemeriksaan penunjang utama (gold standard) untuk menegakkan 

diagnosis pneumonia. Gambaran radiologis dapat berupa infiltrat sampai 

konsoludasi dengan air bronchogram, penyebaran bronkogenik dan 

intertisial serta gambaran kavitas.
3
  

2. Laboratorium  

Peningkatan jumlah leukosit berkisar antara 10.000 - 40.000 /ul, 

Leukosit polimorfonuklear dengan banyak bentuk. Meskipun dapat pula 

ditemukanleukopenia. Hitung jenis menunjukkan shift to the left, dan 

LED meningkat.
12,13

 

3. Mikrobiologi  

Pemeriksaan mikrobiologi diantaranya biakan sputum dan kultur darah 

untuk mengetahui adanya S. pneumonia dengan pemeriksaan koagulasi 

antigen polisakarida pneumokokkus.
12,13

  

4. Analisa Gas Darah  

Ditemukan hipoksemia sedang atau berat. Pada beberapa kasus, tekanan 

parsial karbondioksida (PCO2) menurun dan pada stadium lanjut 

menunjukkan asidosis respiratorik.
12,13

  

 

2.8 Komplikasi  

Pneumonia umumnya bisa diterapi dengan baik tanpa menimbulkan 

komplikasi. Akan tetapi, beberapa pasien, khususnya kelompok pasien 

risiko tinggi, mungkin mengalami beberapa komplikasi seperti bakteremia 
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(sepsis), abses paru, efusi pleura, dan kesulitan bernapas.
15

 Bakteremia 

dapat terjadi pada pasien jika bakteri yang menginfeksi paru masuk ke 

dalam aliran darah dan menyebarkan infeksi ke organ lain, yang berpotensi 

menyebabkan kegagalan organ. Pada 10% pneumonia pneumokokkus 

dengan bakteremia dijumpai terdapat komplikasi ektrapulmoner berupa 

meningitis, arthritis, endokarditis, perikarditis, peritonitis, dan empiema.
3,15 

Pneumonia juga dapat menyebabkan akumulasi cairan pada rongga pleura 

atau biasa disebut dengan efusi pleura. Efusi pleura pada pneumonia 

umumnya bersifat eksudatif. Pada klinis sekitar 5% kasus efusi pleura yang 

disebabkan oleh P. pneumoniae dengan jumlah cairan yang sedikit dan 

sifatnya sesaat (efusi parapneumonik). Efusi pleura eksudatif yang 

mengandung mikroorganisme dalam jumlah banyak beserta dengan nanah 

disebut empiema. Jika sudah terjadi empiema maka cairan perlu di drainage 

menggunakan chest tube atau dengan pembedahan.
15

  

 

2.9 Penatalaksanaan  

Pada prinsipnya penatalaksaan utama pneumonia adalah memberikan 

antibiotik tertentu terhadap kuman tertentu infeksi pneumonia. Pemberian 

antibitotik bertujuan untuk memberikan terapi kausal terhadap kuman 

penyebab infeksi, akan tetapi sebelum antibiotika definitif diberikan 

antibiotik empiris dan terapi suportif perlu diberikan untuk menjaga kondisi 

pasien.
3
  

Terapi antibiotika empiris menggambarkan tebakan terbaik berdasarkan 

pada klasifikasi pneumonia dan kemungkinan organisme, karena hasil 

mikrobiologis umumnya tidak tersedia selama 12-72 jam. Maka dari itu 

membedakan jenis pneumonia (CAP atau HAP) dan tingkat keparahan 

berdasarkan kondisi klinis pasien dan faktor predisposisi sangatlah penting, 

karena akan menentukan pilihan antibiotika empirik yang akan diberikan 

kepada pasien.
16

  

Tindakan suportif meliputi oksigen untuk mempertahankan PaO2 > 8 kPa 

(SaO2 > 92%) dan resusitasi cairan intravena untuk memastikan stabilitas 

hemodinamik. Bantuan ventilasi: ventilasi non invasif (misalnya tekanan 

jalan napas positif kontinu (continous positive airway pressure), atau 

ventilasi mekanis mungkin diperlukan pada gagal napas. Bila demam atau 
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nyeri pleuritik dapat diberikan antipiretik analgesik serta dapat diberika 

mukolitik atau ekspektoran untuk mengurangi dahak.
3,17

  

2.9.1 Pilihan Antibiotika  

Dalam memilih antibiotika yang tepat harus dipertimbangkan faktor 

sensitivitas bakteri terhadap antibiotika, keadaan tubuh pasien, dan 

faktor biaya pengobatan.
18

 Pada infeksi pneumonia (CAP dan HAP) 

seringkali harus segera diberikan antibiotika sementara sebelum 

diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologik. Pemilihan ini harus 

didasarkan pada pengalaman empiris yang rasional berdasarkan 

perkiraan etiologi yang paling mungkin serta antibiotika terbaik 

untuk infeksi tersebut. Memilih antibiotika yang didasarkan pada 

luas spektrum kerjanya tidak dibenarkan karena hasil terapi 

tidaklebih unggul daripada hasil terapi dengan antibiotika 

berspektrum sempit, sedangkan superinfeksi lebih sering terjadi 

dengan antibiotika berspektrum luas.
3,11

 

 

Tabel 2 Rekomendasi antibiotika empiris pada CAP 
11

 

Terapi pasien rawat jalan 

1. Sebelumnya sehat dan tidak menggunakan antibiotik dalam 3 bulan 

sebelumnya  

a. Makrolid  

b. Doxicilin  

2. Ada komorbid (penyakit jantung, paru, hati, ginjal, DM, alkhol, keganasan, 

asplenia, obat immunospresi, antibiotik 3 bulan sebelumnya)  

a. Fluoroquinolon respirasi (moxifloxacin, gemifloxacin/ levofloxacin  

750 mg) 

b. β lactam + makrolid  

3. Pada daerah dengan angka infeksi tinggi dan dengan resisitensi tinggi makrolid 

terhadap S.pneumoniae , dipertimbangkan antibiotik sesuai poin 2.  

Rawat inap tidak di ICU 

Fluoroquinolon respirasi atau β lactam + makrolid 

Rawat inap di ICU 

β lactam (cefotaxim, ceftriaxon, atau ampicilin sulbaktam) + azitromisin atau 

floroquinolon respirasi 
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Bila diperkirakan pseudomonas 

- β lactam antipseudomonas (piperasilin-tazobactam, cefepime, imipenem 

atau merpenem) + ciprofloxasin atau levofloxacin (750 mg) 

atau 

-  β lactam antipseudomonas + aminoglikosid dan azitromisin 

atau 

- β lactam antipseudomonas + aminoglikosid dan floroquinolon 

antipneumococal (untuk pasien alergi penisilin ganti β lactam dengan 

asteronam. 

 

Bila dipertimbangkan CA-MRSA tambahkan vancomysin/linezolid 

 

Berdasarkan atas panduan penatalaksanaan pasien dengan CAP oleh 

American Thoracic Society (ATS), untuk pasien yang memerlukan 

perawatan di rumah sakit dengan penyakit kardiopulmoner dengan atau 

tanpa faktor modifikasi, terapi yang dianjurkan adalah terapi dengan 

golongan β-lactam (cefotaxim, ceftriaxon, ampicillin/sulbactam, dosis   

tinggi   ampicillin   intravena)   yang dikombinasi dengan makrolide atau 

doksisiklin oral atau intravena, atau pemberian fluroquinolon 

antipneumococcal intravena saja. Begitu juga panduan penatalaksanaan 

yang dikeluarkan oleh Infectious  Diseases  Society  of  America  (IDSA)  

menganjurkan pemberian cephalosporin ditambah makrolide atau β-

lactam/β-lactamase inhibitor ditambah makrolide atau fluroquinolon 

saja.
4,9

 

Penatalaksanaan yang baik terhadap bakteriemik streptococcal pneumonia 

akan secara signifikan menurunkan angka kematian pasien CAP. Terdapat 

isu penting tentang penggunaan dual terapi meningkatkan outcome yang 

lebih baik dibandingkan denganmonoterapi pada pasien CAP. Dual terapi 

yang dimaksud adalah kombinasi antara regimen yang terdiri dari 

antibiotika β-lactam, 

makrolide, atau fluroquinolon. Sedangkan monoterapi yang dimaksud 

adalah penggunaan golongan β-lactam atau fluoroquinolon 

sebagai agen tunggal.
4
 

 



11 
 

 
 

2.9.2 Kegagalan Terapi  

Kepekaan kuman terhadap antibiotika tertentu tidak dapat menjamin 

efektivitas klinis. Faktor berikut dapat menjadi penyebab kegagalan terapi:  

a. Dosis kurang  

Dosis suatu antibiotika seringkali bergantung dari tempat infeksi, 

walaupun kuman penyebanya sama. Sebagai contoh dosis penisilin G 

yang diperlukan untuk mengobati meningitis oleh Pneumococcus jauh 

lebih tinggi daripada dosis yang diperlukan untuk pengobatan infeksi 

saluran napas bawah yang disebabkan oleh kuman yang sama.
19

  

b. Masa terapi yang kurang  

Konsep lama yang menyatakan bahwa untuk setiap jenis infeksi  perlu 

diberikan  antimikroba  tertentu  selama  jangka  waktu tertentu kini 

telah ditinggalkan. Pada umunya para ahli cenderung melakukan 

individualisasi masa terapi, yang sesuai dengan tercapai respon klinik 

yang memuaskan. Namun untuk penyakit tertentu seperti tuberkulosis 

paru tetap dipertahankan masa terapi yang cukup walaupun perbaikan 

klinis cepat terlihat.
19

 

c. Kesalahan dalam menetapkan etiologi  

Demam tidak selalu disebabkan oleh kuman, virus, jamur, parasit, 

reaksi obat, dan lain-lain dapat meningkatkan suhu badan. Pemberian 

antibiotika yang lazim diberikan dalam keadaan ini tidak bermanfaat.
19

  

d. Pilihan antibotika  yang kurang tepat  

Suatu daftar antibiotika yang dinyatakan efektif dalam uji sensitivitas 

tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa setiap antibiotika akan 

memberikan aktivitas klinik yang sama. Disini dokter harus dapat 

mengenali dan memilih antibiotika yang secara klinis merupakan obat 

terpilih untuk suatu kuman tertentu. Sebagai contoh obat terpilih untuk 

infeksi S. faecalis adalah ampisilin, walaupun secara in vitro kuman 

tersebut juga dinyatakan sensitif terhadap sefamandol atau 

gentamisin.
19

  

e. Faktor pasien  

Keadaan umum yang buruk dan gangguan mekanisme pertahanan tubuh 

(selular dan humoral) merupakan faktor penting yang menyebabkan 

gagalnya terapi antibotika. Sebagai contoh obat imunosupresan, 
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AIDS.
19

  

 

2.10 Pencegahan  

Di luar negeri di anjurkan pemberian vaksin influenza dan pneumokokus 

pada orang dengan resiko tinggi. Vaksinasi sampai saat ini masih perlu 

dilakukan penelitian tentang efektivitinya. Pemberian vaksin tersebut 

diutamakan untuk golongan risiko tinggi misalnya usia lanjut, penyakit 

kronik, diabetes, penyakit jantung koroner, PPOK, HIV, dll. Vaksinasi 

ulang direkomendasikan setelah > 2 tahun. Efek samping vaksinasi yang 

terjadi antara lain reaksi lokal dan reaksi yang jarang terjadi yaitu 

hipersensitivitas tipe 3. Di samping itu vaksin juga perlu di berikan untuk 

penghuni rumah jompo atau rumah penampungan penyakit kronik, dan usia 

diatas  65  tahun.  Selain  vaksin,  pola  hidup  sehat  juga  termasuk  tidak 

merokok juga sangat direkomendasikan.
20,21

 

 

2.11 Prognosis  

Kejadian PK di Amerika Serikat adalah 3,4-4 juta kasus per tahun, dan 20% 

diantaranya perlu dirawat di RS. Secara umum, angka kematian pneumonia 

oleh pneumokokkus adalah sebesar 5%, namun dapat meningkat pada lanjut 

usia dengan kondisi yang buruk. Pneumonia dengan influenza di Amerika 

Serikat merupakan penyebab kematian terbesar ke-6 dengan kejadian 

sebesar 59%. Sebagian besar pada lanjut usia, yaitu sebesar 89%. Mortalitas 

pasien PK yang dirawat di ICU adalah sebesar 20%. Mortalitas yang tinggi 

ini berkaitan dengan faktor modifikasi yang ada pada pasien.
3 
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BAB III 

LAPORAN KASUS 

 

A. IDENTITAS 

 Nama       : SUP 

 Jenis Kelamin   : Laki-laki 

 Umur    : 69 tahun 

 Alamat : Jalan Subur, Monang-Maning, Denpasar 

 Bangsa : Indonesia 

 Suku    : Jawa 

 Agama    : Islam 

 Pekerjaan    : Tidak Bekerja 

 Status    : Menikah  

 Pendidikan   : - 

 Orang terdekat    : Istiqomah (anak kandung) 

 Tanggal MRS   : 21 Februari 2017 

 Tanggal Pemeriksaan             : 22 Februari 2017 

B. ANAMNESIS 

Keluhan Utama  

Sesak nafas 

Riwayat Penyakit Sekarang 

Pasien datang ke UGD RSUP Sanglah pada tanggal 21 Februari 2017 

dengan keluhan sesak nafas. Sesak dirasakan sejak 1 bulan sebelum masuk 

rumah sakit (SMRS) dan bertambah berat sejak 1 hari SMRS. Sesak dirasakan 

seperti tertekan beban berat pada kedua dada sehingga pasien sulit untuk 

bernafas. Sesak dikatakan berat dan dirasakan sepanjang hari sehingga pasien 

sulit untuk beraktivitas. Sesak mulai dirasakan hilang timbul sejak 2 tahun 

yang lalu. Sesak dikatakan awalnya terasa ringan namun dirasa terus 

memberat dan semakin memburuk. Sesak dikatakan terasa bertambah berat 

ketika melakukan aktivitas seperti berjalan jauh, saat pasien jalan menaiki 

tangga, ataupun saat pasien menghirup debu atau asap kendaraan. Sesak yang 
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dialami pasien dikatakan tidak membaik dengan perubahan posisi, baik itu 

dalam keadaan duduk, terlentang, maupun setengah tidur. 

Pasien juga mengeluh batuk yang sudah dirasakan sejak 1 bulan SMRS. 

Batuk disertai dahak bewarna putih dengan volume dahak sekali batuk ± 1-2 

sendok makan. Batuk dikatakan hilang timbul. Keluhan batuk ini sudah sering 

dialami yakni sejak 2 tahun yang lalu, namun keluhan batuk ini hilang timbul, 

kadang disertai dengan dahak kadang tidak. Pasien sempat berobat ke dokter 

untuk mengatasi keluhannya dan diberikan obat, kemudian batuk membaik 

setelah minum obat. Namun, sejak 2 hari yang lalu batuk dirasakan semakin 

berat. Batuk dikatakan disertai dahak berwarna putih kekuningan, sulit 

dikeluarkan, dengan volume dahak sekali batuk lebih banyak dari biasanya ± 

2-3 sendok makan. Karena batuk yang disertai keluarnya dahak ini, pasien 

mengaku mengalami sulit tidur pada malam hari. 

Pasien juga mengeluhkan adanya demam. Demam dikatakan muncul sejak 

2 hari SMRS. Keluhan demam dirasakan seperti sumer-sumer pada seluruh 

tubuh. Demam dikatakan tidak terlalu tinggi dan berlangsung sepanjang hari. 

Keluhan demam awalnya dirasakan tiba-tiba setelah keluhan sesak muncul, 

dirasakan terus-menerus dan semakin memberaat hingga pasien masuk rumah 

sakit. Pasien mengatakan tidak ada mengonsumsi obat untuk meringankan 

keluhan demam tersebut. Pasien mengaku tidak ada yang memperberat 

keluhan demamnya. 

 Riwayat batuk darah, keringat dingin pada malam hari, dan penurunan 

berat badan disangkal oleh pasien. Mual dan muntah disangkal oleh pasien, 

namun nafsu makan pasien dikatakan menurun semenjak adanya keluhan 

sesak dan demam. Buang air kecil dan buang air besar pasien dikatakan biasa, 

dengan frekuensi berkemih sekitar 4-5 kali dalam sehari, volume tiap 

berkemih ± ½ hingga ¾ gelas, warna jernih kekuningan. Buang air besar 

dikatakan normal, 1-2 hari sekali dengan konsistensi padat. 

 

Riwayat Penyakit Dahulu 

Pasien mengatakan keluhan sesak nafas pertama kali muncul sekitar 2 

tahun yang lalu. Sesak dirasakan muncul saat beraktivitas berat disertai batuk, 

yang kadang batuk disertai dahak dan kadang tidak. Selama 2 tahun ini, ketika 

keluhan sesak muncul pasien beberapa kali ke praktik dokter swasta dan 
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membaik setelah diberikan obat-obatan. Riwayat asma, diabetes mellitus, 

penyakit jantung, rhinitis alergi, alergi makanan dan obat-obatan disangkal 

oleh pasien. 

 

Riwayat Penyakit Keluarga 

Riwayat asma, rhinitis alergi, alergi makanan dan obat-obatan pada 

keluarga disangkal. Riwayat penyakit jantung, hipertensi, ataupun diabetes 

melitus pada keluarga disangkal. Keluarga pasien tidak ada yang memiliki 

keluhan yang sama seperti pasien. 

 

Riwayat Sosial Ekonomi 

Pasien dahulu bekerja sebagai pedagang, namun diusianya sekarang pasien 

hanya menghabiskan waktunya di rumah dan tidak bekerja. Pasien mengaku 

memiliki kebiasan merokok sejak remaja, kira-kira sejak pasien berusia 16 

tahun. Pasien mengaku merokok kurang lebih 1-2 bungkus dalam sehari. 

Pasien juga mengaku baru berhenti merokok sejak tahun 2013. Di lingkungan 

rumah pasien juga dikatakan banyak yang merokok. Pasien juga dulu sempat 

bekerja sebagai pedagang keliling sehingga sering terpapar oleh asap 

kendaraan bermotor. Pasien tidak memiliki riwayat mengonsumsi alkohol. 

 

Riwayat Medis 

1. Keluhan utama   : Sesak nafas 

2. Keluhan penyerta  :  

a. Pusing-pusing   : Tidak ada 

b. Nyeri kepala  : Tidak ada 

c. Kesadaran menurun   : Tidak ada 

d. Selera makan berubah   : Menurun 

e. Berat badan menurun cepat   : Tidak ada 

f. Demam   : Ada 

g. Sulit tidur  : Ada 

h. Mudah marah / tersinggung  : Tidak ada 

i. Sakit tenggorokan  : Tidak ada 

j. Gangguan pendengaran   : Tidak ada 

k. Gangguan penglihatan  : Ada 
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l. Batuk / pilek / influenza  : Tidak ada 

m. Batuk-batuk lama  : Ada 

n. Sesak nafas  : Ada 

o. Sakit gigi / lidah / gusi  : Tidak ada 

p. Mual / perut perih/ sakit maag   : Tidak ada 

q. Mencret / diare  : Tidak ada 

r. BAB berdarah  : Tidak ada 

s. Mengompol  : Tidak ada 

t. Jatuh   : Tidak ada 

u. Sakit tulang sendi  : Tidak ada 

v. lainnya   : Tidak ada 

3. Riwayat penyakit sekarang  : Sesak nafas 

4. Riwayat penyakit dahulu 

a. Gang. pemb. darah otak / stroke  : Tidak ada 

b. Katarak  : Tidak ada 

c. Nyeri jantung (Angina)  : Tidak ada 

d. Serangan jantung IMA (MCI)  : Tidak ada 

e. Paru-paru (TBC/PPOK/Asma)  : Tidak ada  

f. Kolesterol tinggi  : Tidak ada 

g. Trigliserida tinggi  : Tidak ada 

h.  Kegemukan (obesitas)   : Tidak ada  

i. Kencing manis / diabetes melitus  : Tidak ada 

j. Tekanan darah tinggi  : Tidak ada 

k. Batu saluran kencing  : Tidak ada 

l. Prostat  : Tidak ada 

m. Sakit ginjal (ISK/CRF)  : Tidak ada 

n. Tulang keropos / Osteoporosis  : Tidak ada 

o. Rematik / Osteoatritis  : Tidak ada 

p. P. Gout Pirai  : Tidak ada 

q. Kurang darah / anemia  : Tidak ada 

r. Kanker  : Tidak ada 

s. Gangguan lambung   : Tidak ada 

t. Sakit liver  : Tidak ada 

u. Batu empedu  : Tidak ada 
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v. Lainnya  : Tidak ada 

5. Riwayat pembedahan   : Tidak ada  

6. Riwayat rawat inap   : Tidak ada 

7. Riwayat kesehatan lain   : Tidak ada 

8. Riwayat alergi   : Tidak ada 

9. Obat obatan saat ini 

a. Dengan Resep Dokter    : Tidak ada 

b. Tanpa Resep Dokter   : Tidak ada 

10. Riwayat sosial-kemasyarakatan-keagamaan 

a. Rekreasi  : Jarang 

b. Kegiatan keagamaan  : Sering 

c. Silahturahmi dengan keluarga  : Sering 

d. Silahturahmi dengan sesama lansia : Sering 

e. Olahraga   : Jarang 

11. Analisa Finansial 

a. Pekerjaan utama sebelum usia 55 tahun  : Pedagang 

b. Menerima pensiun   : Tidak ada 

c. Pekerjaan saat ini   : - 

d. Penghasilan rata-rata perbulan  : - 

e. Menerima bantuan dalam bentuk uang : Ada 

f. Menerima bantuan selain uang   : Tidak ada 

g. Masih menanggung orang lain  : Tidak ada 

h. Penghasilan cukup untuk pengeluaran  : Cukup 

 

C. ANAMNESIS SISTEM 

1. Keadaan umum  : Sedang 

2. Sistem kardio vaskular  

a. Nyeri / rasa berat di dada  : Tidak ada 

b. Sesak nafas pada waktu kerja  : Tidak ada 

c. Terbangun tengah malam karena sesak : Tidak ada 

d. Sesak saat berbaring tanpa bantal : Tidak ada 

e. Bengkak pada kaki / tungkai   : Tidak ada 

3. Pulmo 

a. Sesak Napas  : Ada 
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b. Demam   : Ada 

c. Batuk berdahak / kering  : Ada 

4. Saluran cerna 

a. Nafsu makan menurun/meningkat : Menurun 

b. Berak hitam   : Tidak ada 

c. Sakit perut  : Tidak ada 

d. Mencret  : Tidak ada 

e. Perut terasa kembung  : Tidak ada 

f. BAB berdarah  : Tidak ada 

5. Saluran Kencing 

a. Gangguan BAK  : Tidak ada 

b. Nyeri BAK  : Tidak ada 

c. Pancaran air seni kurang  : Tidak ada 

d. Menetes  : Tidak ada 

e. Bangun malam karena BAK  : Tidak ada 

6. Hematologi 

a. Mudah timbul lebam kulit   : Tidak ada 

b. Bila luka, perdarahan lambat berhenti : Tidak ada 

c. Benjolan (di tempat KGB)  : Tidak ada 

7. Rematologi 

a. Kekakuan sendi   : Tidak ada 

b. Bengkak sendi   : Tidak ada 

c. Nyeri otot  : Tidak ada 

8. Endokrin 

a. Benjolan di leher depan samping : Tidak ada 

b. Gemetaran  : Tidak ada 

c. Lebih suka udara dingin   : Tidak ada 

d. Banyak keringat  : Tidak ada 

e. Lekas lelah / lemas   : Tidak ada 

f. Rasa haus bertambah   : Tidak ada 

g. Mudah mengantuk   : Tidak ada 

h. Lesu, lelah, letih, lemah   : Tidak ada 

i. Tidak tahan dingin   : Tidak ada 

9. Neurologi 
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a. Pusing/ Sakit kepala  : Tidak ada 

b. Kesulitan mengingat sesuatu  : Tidak ada 

c. Pingsan sesaat   : Tidak ada 

d. Gangguan penglihatan   : Ada 

e. Gangguan pendengaran   : Tidak ada 

f. Rasa baal / kesemutan anggota badan : Tidak ada 

g. Kesulitan tidur  : Tidak ada 

h. Kelemahan anggota tubuh   : Tidak ada 

i. Lumpuh  : Tidak ada 

j. Kejang-kejang  : Tidak ada 

10. Jiwa 

a. Sering lupa   : Tidak ada 

b. Kelakuan aneh   : Tidak ada 

c. Mengembara  : Tidak ada 

d. Murung   : Tidak ada  

e. Sering menangis   : Tidak ada 

f. Mudah tersinggung  : Tidak ada 

 

D. PENAPISAN 

1. ADL Barthel (BAI) 

No. Fungsi Skor Keterangan 

01 Mengontrol BAB 

0 Inkontinen/tak teratur (perlu enema) 

1 Kadang-kadang inkontinen (1 x seminggu) 

2 Kontinen teratur 

02 Mengontrol BAK 

0 Inkontinen/pakai kateter dan tak terkontrol 

1 
Kadang-kadang inkontinen (max 1 x 24 

jam) 

2 Mandiri 

03 

Membersihkan diri 

(lap muka, sisir 

rambut, sikat gigi) 

0 Butuh pertolongan orang lain 

1 Mandiri 

04 

Penggunaan toilet 

pergi ke dalam 

dari WC (melepas, 

memakai celana, 

menyeka, 

menyiram) 

0 Tergantung pertolongan orang lain 

1 

Perlu pertolongan beberapa aktivitas tetapi 

dapat mengerjakan sendiri aktivitas yang 

lain 

2 Mandiri 

05 Makan 0 Tidak mampu 
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1 
Perlu seseorang menolong memotong 

makan 

2 Mandiri 

06 
Berpindah tempat 

dari tidur ke duduk 

0 Tidak mampu 

1 
Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk 

(2orang) 

2 Bantuan minimal 1 orang 

3 Mandiri 

07 Mobilisasi/berjalan 

0 Tidak mampu 

1 Bisa berjalan dengan kursi roda 

2 Berjalan dengan bantuan satu orang 

3 Mandiri 

08 
Berpakaian 

(memakai baju) 

0 Tergantung orang lain 

1 Sebagian dibantu (mis Mengancing baju) 

2 Mandiri 

09 Naik turun tangga 

0 Tidak mampu 

1 Butuh pertolongan orang lain 

2 Mandiri (naik turun) 

10 Mandi 
0 Tergantung orang lain 

1 Mandiri 

 Total Skor 10  

Skor ADL (BAI) 

20 : Mandiri  

12–19 : Ketergantungan ringan 

9 – 11 : Ketergantungan sedang  

5 – 8 : Ketergantungan berat 

0 – 4 : Ketergantungan total 

 

 

2. IADL 

No Aktivitas 

Independen (tidak perlu 

bantuan orang lain)Nilai = 

0 

Dependen (perlu 

bantuan orang 

lain)Nilai = 1 

Nilai 

1 Telepon 

 Mengoperasikan telepon 
sendiri 

 Mencari dan 

menghubungi nomer 

 Menghubungi beberapa 
nomer yang diketahui 

 Menjawab telepon tetapi 
tidak menghubungi 

 Tidak bisa 
menggunakan 

telepon sama 

sekali 

0 

2 Belanja 
 Mengatur semua 

kebutuhan belanja 

sendiri 

 Perlu bantuan 
untuk mengantar 

belanja 

 Sama sekali tidak 

1 
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mampu belanja 

3 
Persiapan 

makanan 

 Merencanakan, 
menyiapkan, dan 

menghidangkan 

makanan 

 Menyiapkan 

makanan jika 

sudah disediakan 

bahan makanan 

 Menyiapkan 
makanan tetapi 

tidak mengatur diet 

yang cukup 

 Perlu disiapkan 
dan dilayani 

1 

4 
Perawatan 

rumah 

 Merawat rumah sendiri 

atau bantuan kadang-

kadang 

 Mengerjakan pekerjaan 
ringan sehari-hari 

(merapikan tempat 

tidur, mencuci piring) 

 Perlu bantuan 
untuk semua 

perawatan rumah 

sehari-hari 

 Tidak 
berpartisipasi 

dalam perawatan 

rumah 

1 

5 
Mencuci 

baju 

 Mencuci semua pakaian 
sendiri 

 Mencuci pakaian yang 
kecil 

 Mencuci hanya 
beberapa pakaian 

 Semua pakaian 

dicuci oleh orang 

lain 

1 

6 Transport 

 Berpergian sendiri 
menggunakan 

kendaraan umum atau 

menyetir sendiri 

 Mengatur perjalanan 
sendiri 

 Perjalanan 
menggunakan 

transportasi umum jika 

ada yang menyertai 

 Perjalanan terbatas 
ke taxi atau 

kendaraan dengan 

bantuan orang lain 

 Tidak melakukan 

perjalanan sama 

sekali 

1 

7 Pengobatan 
 Meminum obat secara 

tepat dosis dan waktu 

tanpa bantuan 

 Tidak mampu 
menyiapkan obat 

sendiri 

1 

8 
Manajemen 

keuangan 

 Mengatur masalah 
finansial ( tagihan, pergi 

ke bank) 

 Mengatur pengeluaran 

sehari-hari, tapi perlu 

bantuan untuk ke bank 

untuk transaksi penting 

 Tidak mampu 

mengambil 

keputusan finansial 

atau memegang 

uang 

1 

      TOTAL 7 

Skor IADL :  

0      : Independen  

1           : Kadang-kadang perlu bantuan  

2           : Perlu bantuan sepanjang waktu  
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3 - 8     : Tidak beraktivitas / Dikerjakan oleh orang lain 

 

3. Penapisan Kognitif 

AMT (Abreviated Mental Test) 

a. Umur : 65 tahun 

b. Waktu/jam sekarang: 13.30 WITA 

c. Alamat tempat tinggal: Denpasar 

d. Tahun ini: 2017 

e. Saat ini berada di mana di Sanglah 

f. Mengenali orang lain di RS (dokter, 

perawat,dll) 

g. Tahun kemerdekaan RI 

h. Nama presiden RI 

i. Tahun kelahiran pasien: 1942 

j. Menghitung terbalik (20 s/d 1) 

0.Salah     1.Benar 

0.Salah     1.Benar 

0.Salah     1.Benar 

0.Salah     1.Benar 

0.Salah     1.Benar 

0.Salah     1.Benar 

0.Salah     1.Benar 

0.Salah     1.Benar 

0.Salah     1.Benar 

0.Salah     1.Benar 

Skor AMT: 

0 – 3   : Gangguan kognitif berat 

4 – 7   : Gangguan kognitif sedang 

8 – 10 : Normal 

Total Skor : 

4 

Perasaan hati (afeksi) 

   oBaik          oLabil          oDepresi            oAgitasi           oCemas 

 

 

 

4. MMSE (Mini Mental State Examination) 

SKOR 

Maks 

Skor 

Lansia  

 

ORIENTASI 

5 

 

5 

1 

 

2 

Sekarang (hari), (tanggal), (tahun), berapa, (musim) 

apa? 

Sekarang kita berada di mana? 

(jalan), (nomor rumah), (kota), (kabupaten), (propinsi) 

REGISTRASI 

3 2 Pewawancara menyebutkan nama 3 buah benda, 1 

benda, 1 detik untuk tiap benda. 

Kemudian mintalah klien mengulang ke 3 nama benda 

tersebut. Berikan 1 angka untuk tiap jawaban yang 

benar. Bila masih salah, ulangi penyebutan ke 3 nama 
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benda tersebut sampai ia dapat mengulangnya dengan 

benar. Hitunglah jumlah percobaan dan catatlah (bola, 

kursi, sepatu) 

Jumlah Percobaan : 1 

ATENSI DAN KALKULASI 

5 1 Hitunglah berturut- turut selang 7 mulai dari 100, 

kebawah berilah 1 angka untuk jawaban yang benar, 

berhenti setelah 5 hitungan (93, 86, 79, 72, 65) 

kemungkinan lain ejalah kata “dunia” dari akhir ke 

awal (a-i-n-u-d) 

MENGINGAT 

3 1 Tanyalah kembali nama ke 3 benda yang telah 

disebutkan di atas. Berilah 1 angka untuk setiap 

jawaban yang benar 

BAHASA 

9 4 Apakah nama benda-benda ini? Perlihatkan pensil 

dari arloji (2 angka) 

Ulanglah kalimat berikut : “Jika Tidak, dan Atau 

Tapi”. (1 angka) 

Laksanakan 3 buah perintah ini : “ peganglah 

selembar kertas dangan tangan kananmu, lipatlah 

kertas itu pada pertengahan dan letakkanlah di lantai” 

. (3 angka ) 

Bacalah dan laksanakan perintah berikut 

“PEJAMKAN MATA ANDA”, (1 angka)  

Tulislah sebuah kalimat (1 angka) 

Tirulah gambar ini (1 angka) 

 

Normal      : 25-30 

Gangguan Kognitif Ringan (MCI)  : 20-25 (score 24) 

Gangguan Kognitif Pasti  : <20 

 

5. Penapisan Depresi 

GDS (Geriatri Depression Scale) 
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No Keterangan YA TIDAK 

01 
Apakah anda  sebenarnya puas dengan kehidupan 

anda? 
0 1 

02 
Apakah anda  telah meninggalkan banyak kegiatan 

dan minat atau kesenangan anda?  
1 0 

03 Apakah anda merasa kehidupan anda kosong? 1 0 

04 Apakah anda  sering merasa bosan? 1 0 

05 
Apakah anda  sangat berharap terhadap masa 

depan?  
0 1 

06 
Apakah anda  merasa targanggu dengan pikiran 

bahwa anda tidak dapat keluar dari pikiran anda?  
1 0 

07 
Apakah anda  merasa mempunyai semangat yang 

baik setiap saat? 
0 1 

08 
Apakah anda  merasa takut bahwa sesuatu yang 

buruk akan terjadi pada diri anda?  
1 0 

09 
Apakah anda  merasa bahagia untuk sebagian besar 

hidup anda?  
0 1 

10 Apakah anda  sering merasa tidak berdaya? 1 0 

11 Apakah anda  sering merasa resah dan gelisah? 1 0 

12 

Apakah anda  lebih senang berada dirumah 

daripada pergi ke luar rumah dan melakukan hal-hal 

yang baru?  

1 0 

13 
Apakah anda sering merasa khawatir terhadap masa 

depan anda? 
1 0 

14 

Apakah anda merasa memiliki banyak masalah 

dengan daya ingat anda dibandingkan kebanyakan 

orang? 

1 0 

15 
Apakah menurut anda hidup anda saat ini 

menyenangkan? 
0 1 

16 Apakah anda sering merasa sedih?  1 0 

17 Apakah saat ini anda merasa tidak berharga?  1 0 

18 
Apakah anda sangat mengkhawatirkan masa lalu 

anda?  
1 0 

19 
Apakah anda merasa hidup ini sangat menarik dan 

menyenangkan?  
0 1 

20 
Apakah sulit bagi anda untuk memulai sesuatu hal 

yang baru?  
1 0 

21 Apakah anda merasa penuh semangat?  0 1 

22 
Apakah anda merasa bahwa keadaan anda tidak ada 

harapan?  
1 0 

23 
Apakah anda merasa orang lain memiliki keadaan 

yang lebih baik dari anda?  
1 0 

24 Apakah anda sering merasa sedih terhadap hal-hal 1 0 
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kecil?  

25 Apakah anda sering merasa ingin menangis ?  1 0 

26 
Apakah anda mempunyai masalah dalam 

berkonsentrasi?  
1 0 

27 
Apakah anda merasa senang ketika bangun di pagi 

hari?  
0 1 

28 
Apakah anda lebih memilih untuk tidak mengikuti 

pertemuan-pertemuan sosial atau masyarakat?  
1 0 

29 
Apakah mudah bagi anda untuk membuat 

keputusan?  
0 1 

30 Apakah pikiran anda secerah biasanya?  0 1 

TOTAL                                                                              12 

 

Skor antara 0-9         : Normal  

Skor antara 10-19     : Mild depression  

Skor antara 20-30     : Severe depression  

 

6. Penapisan Inkontinensia 

Pertanyaan : Apakah anda mengompol atau BAB tanpa disadari ? 

0 Tidak pernah  

1,0 
Kadang-kadang kehilangan kontrol berkemih/ menggunakan 

alat bantu untuk berkemih &BAB  

2,5 Kehilangan kontrol berkemih sedikitnya sekali dalam sebulan  

4,0 
Kehilangan kontrol berkemih sedikitnya 2 kali sebulan /kadang-

kadang kehilangan kontrol BAB  

5,0 Kehilangan kontrol BAB sedikitnya sekali dalam sebulan  

5,5 Kehilangan kontrol berkemih sedikitnya sekali dalam seminggu  

6,5 Kehilangan kontrol BAB sedikitnya 2 kali sebulan  

8,0 
Kehilangan kontrol BAB sedikitnya sekali seminggu/kehilangan 

kontrol berkemih sedikitnya sekali tiap hari  

10 Kehilangan kontrol BAB sedikitnya sekali sehari  

10,5 Tidak bisa mengontrol fungsi berkemih sama sekali  

11,5 Tidak bisa mengontrol BAB sama sekali  

 

Inkontinensia dikelompokkan menjadi :  

0 : Tidak ada inkontinensia  

1-2,5    : Inkontinensia ringan  

4,0-6,5 : Inkontinensia sedang  

≥ 8 : Inkontinensia berat  

7. Penapisan Nutrisi Mini (Mini Nutritional Assessment) 

No. Penilaian Nilai 

1 Indeks masa tubuh : BB/TB (m
2
)  0 
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a.        < 19 = 0 

b.       19-21= 1 

c.        21-23 = 2 

d.        >23 = 3 

2 

Lingkar lengan atas (cm) 

a.        < 21 = 0                           c.         >22 = 1 

b.       21-22 = 0.5 

0 

3 
Lingkar betis (cm) 

a.        ≤ 31 = 0                           b.       >31 = 1 
0 

4 

BB selama 3 bulan terakhir :  

a.        Kehilangan > 3kg = 0           

b.        Tidak tahu = 1                           

c.        Kehilangan antara 1-3 kg = 2 

d.       Tidak kehilangan BB = 3 

2 

5 
Hidup tidak tergantung (tidak di tempat perawatan atau RS) :  

Tidak = 1 / Ya = 0 
1 

6 
Menggunakan lebih dari 3 obat perhari 

Tidak = 1 / Ya = 0 
1 

7 
Mengalami stres psikologis atau penyakit akut dalam 3 bln terakhir : 

Tidak = 1 / Ya = 0 
0 

8 

Mobilitas 

a. Hanya terbaring atau diatas kursi roda = 0         

b. Dapat bangkit dari tempat tidur tp tidak keluar rumah=1  

c. Dapat pergi keluar rumah = 2 

1 

9 

Masalah neuropsikologis 

a.       Demensia berat dan depresi = 0                        

b.       Demensia ringan =1 

c.       Tidak ada masalah psikologis = 2 

2 

10 
Nyeri tekan atau luka kulit 

Tidak = 1 / Ya = 0 
1 

11 

Berapa banyak daging yang dikonsumsi setiap hari ? 

a.        1 x makan = 0                                       

b.        2 x makan = 1  

c.        3 x makan = 2 

2 

12 

Asupan protein terpilih 

a. Minimal 1x penyajian poduk-produk susu olahan (susu, keju, 

yoghurt, es krim) perhari.  

Ya = 1 /  Tidak = 0 

b. Dua atau lebih penyajian produk kacang-kacangan (tahu, 

tempe, susu kedelai ) dan telur perminggu  

Ya = 1 /  Tidak = 0 

c. Daging, ikan, unggas tiap hari 

Ya = 1 /  Tidak = 0 

3 

13 
Konsumsi 2 atau lebih penyajian sayur atau buah-buahan per hari 

Ya = 1 /  Tidak = 0 
1 

14 

Bagaimana asupan makanan 3 bulan terakhir  

a.        Kehilangan nafsu makan berat = 0            

b.        Kehilangan nafsu makan sedang = 1 

c.        Tidak kehilangan nafsu makan = 2 

1 

15 Berapa banyak cairan (air, jus, kopi, teh, susu) yang dikonsumsi per 0.5 
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hari. 

a.        < 3 cangkir = 0                                                            

b.       3 - 5 cangkir = 0,5  

c.        > 5 cangkir = 1 

16 

Pola makan 

a.       Tidak dapat makan tanpa bantuan = 0 

b.       Dapat makan sendiri dengan sedikit kesulitan = 1 

c.       Dapat makan sendiri tanpa masalah = 2  

1 

17 

Apakah mereka tahu bahwa mereka memiliki masalah gizi ? 

a.       Malnutrisi = 0,  

b.       Tidak tahu atau malnutrisi sedang = 1 

c.       Tidak ada masalah gizi = 2 

1 

18 

Dibandingkan dengan orang lain dengan usia yang sama, bagaimana 

mereka menilai kesehatan mereka sekarang ? 

Tidak baik =0,  Tidak tahu =0.5, Baik =1, Lebih baik =2 

0.5 

 TOTAL 18 

 

Interpretasi: 

Skor > 24  : Gizi baik  

Skor 17-23,5  : Berisiko malnutrisi  

Skor < 17  : Malnutrisi 

 

E. PEMERIKSAAN FISIK ( 22 Februari 2017 ) 

1. Kesadaran  : E4V5M6 

2. Tekanan darah/nadi :     

Tidur         : 120/70 mmHg Nadi : 88 x/menit           

3. Laju respirasi : 24 x/menit 

4. Suhu Axilla    : 37,6
0
C 

5. Antropometri 

Berat badan      : 38 kg 

Tinggi badan    : 160 cm  

BMI : 14,7 kg/m
2 

Lingkar lengan atas : 16,5 cm (kanan dan kiri) 

Tinggi lutut : 45 cm       

6. Kulit 

Kekeringan  : Tidak ada 

Bercak kemerahan : Tidak ada 

Lesi kulit lain : Tidak ada 

Curiga keganasan : Tidak ada 

Dekubitus : Tidak ada 
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7. Pendengaran 

Dengar suara nomal : Normal 

Pakai alat bantu dengar : Tidak ada 

8. Penglihatan 

Membaca huruf koran dengan kacamata : Tidak bisa di evaluasi 

Jarak penglihatan : Memendek 

Jarak baca : Tidak bisa di evaluasi 

Katarak : Tidak Ada 

Temuan funduskopi     : Tidak bisa di evaluasi 

Anemis : Tidak ada 

Ikterus : Tidak ada 

Refleks pupil : +/+ Isokor  

Edema palpebra : Tidak ada 

9. Mulut 

Hygiene mulut : Kurang 

Gigi palsu : Tidak ada 

Gigi palsu terpasang baik : Tidak ada 

Lesi di bawah gigi palsu : Tidak ada 

Kelainan yang lain : Tidak ada 

10. Leher 

Derajat gerak : Normal 

Kelenjar tiroid : Normal 

Bekas luka pada tiroid : Tidak ada 

Massa lain : Tidak ada 

Kelenjar limfa membesar : Tidak ada 

JVP : PR + 0 cmH2O 

11. Thorax 

Massa teraba : Tidak ada 

Kelainan lain : Tidak ada 

12. Paru 

Inspeksi : Simetris saat statis dan 

dinamis, retraksi (+), 

barrel chest (-) 

Palpasi : Pelebaran sela iga, 
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  VP N / N 

Perkusi : Sonor / Sonor 

Auskultasi suara dasar : Bronkial  

 

Auskultasi suara tambahan : Rhonki        Wheezing  

13. Jantung dan pembuluh darah 

Irama : Reguler  

Inspeksi : Iktus kordis tak tampak 

Palpasi : Iktus kordis tak teraba 

Perkusi : batas atas: ICS II 

   batas kiri: 2 cm lateral 

MCL S ICS V 

 batas kanan : PSL  D  

Bising : Tidak ada 

Gallop : Tidak ada 

Bising A. Karotis : Tidak ada 

Bising A. Femoralis : Tidak ada 

Denyut A. Dorsalis pedis : Teraba 

Edema pedis : Tidak ada  

Edema tibia : Tidak ada 

Edema sacrum : Tidak ada 

14. Abdomen 

                        Bising : Normal 

Hati membesar : Tidak ada 

Massa perut : Tidak ada 

Limpa membesar : Tidak ada 

15. Otot dan kerangka 

Deformitas  : Tidak ada 

Gerak terbatas : Tidak ada 

Nyeri : Tidak ada 

Benjol/ radang : Tidak ada 

16. Saraf  

Penghidu : Kesan normal 

Ketajaman penglihatan : Kesan menurun 

 -/- 
+/- 
+/- 

-/- 
-/- 
-/- 

+/+ 
+/+ 
+/+ 
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Lapangan penglihatan : Kesan normal 

Fundus : Tidak dievaluasi 

Pupil : Normal 

Ptosis   : Tidak ada 

Nistagmus : Tidak ada 

Gerakan bola mata : Kesan normal 

Sensasi kulit occuli : Kesan normal 

Sensasi kulit mandibularis : Kesan normal 

Sensasi kulit maksilaris : Kesan normal 

Otot mengunyah : Kesan normal 

Refleks kornea : Normal 

Jerk jaw : Tidak ada 

Saraf muka simetris : Normal 

Kekuatan otot wajah : Normal 

Pendengaran : Normal 

Uvula : Normal 

Refleks trapesius : Kesan normal 

Otot trapesius : Normal 

Sternokleidomastoideus : Normal 

Lidah : Normal 

17. Motorik 

Anggota tubuh atas  Kekuatan Tonus Refleks 

Bahu (5)/(5) (N)/(N) (+)/(+) 

Siku (5)/(5) (N)/(N) (+)/(+) 

Pergelangan tangan (5)/(5) (N)/(N) (+)/(+) 

 

Anggota tubuh bawah 

Paha (5)/(5) (N)/(N) (+)/(+) 

Lutut (5)/(5) (N)/(N) (+)/(+) 

Pergelangan kaki (5)/(5) (N)/(N) (+)/(+) 

18. Sensorik 

 Anggota tubuh atas Anggota tubuh bawah 

Tajam (Nyeri) kanan (+) kiri (+) kanan (+) kiri (+)  

Raba kanan (+) kiri (+) kanan (+) kiri (+) 
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Getar kanan (+) kiri (+) kanan (+) kiri (+) 

Suhu kanan (+) kiri (+) kanan (+) kiri (+) 

19. Koordinasi 

Jari ke hidung : Normal 

Tumit ke lutut : Normal 

 

F. PEMERIKSAAN PENUNJANG 

Darah Lengkap  

Indikator 21-02-2017 Nilai Normal 

WBC 14,22 4,1-11,0 10
3
/μL 

NE% 88,83 47-80 % 

LY% 8,90 13-40 % 

MO% 2,07 2,0-11,0 % 

EO% 0,05 0,0-5,0 % 

BA% 0,14 0,0-2,0 % 

NE# 8,07 2,5-7,5 10
3
/μL 

LY# 0,81 1,0-4,0 10
3
/μL 

MO# 0,19 0,1-1,2 10
3
/μL 

EO# 0,0 0,0-0,5 10
3
/μL 

BA# 0,01 0,0-0,1 10
3
/μL 

RBC 4,66 4,5-5,9 10
6
/μL 

HGB 12,78 13,5-17,5 g/dL 

HCT 43,83 41,0-53,0 % 

MCV 94,04 80-100,0 fL 

MCH 27,43 26,0-34,0 pg 

MCHC 29,16 31,0-36,0 g/dl 

RDW 13,13 11,6-14,8 % 

PLT 157,50 150-440 10
3
/μL 

 

Kimia Klinik 

Pemeriksaan 21/02/2017 Normal 

AST/ SGOT 38,4 11,00-33,00 

ALT/ SGPT 14,90 11,00-50,00 
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Albumin 3,4 3,40-4,80 

BUN 15,0 8,00-23,00 

Kreatinin 0,71 0,70-1,20 

Asam Urat 3,3 2,00-7,00 

Glukosa Darah 

(sewaktu) 

140 70-140 

Analisa Gas Darah + Elektrolit 

pH 7,34 7,35-7,45 

Pco2 65,2 35,00-45,00 

Po2 43,80 80,00-100,00 

BEecf 8,8 -2 – 2 

HCO3- 34,5 22,00-26,00 

SO2c 75,4 95%-100% 

TCO2 36,50 24,00-30,00 

Na serum 119 136-145 

K serum 4,28 3,50-5,10 

Cl 80 96-108 

 

EKG (22/02/2017) 

Irama : sinus 

Rate : 110x  

Axis : normal 

Gelombang : p amplitudo > 2.5 mm, durasi < 2.5 kotak kecil 

Pr interval 0.16 detik 

Qrs complex < 0.12 detik 

R/s v1 > 1 

Sv2 + rv5 < 35 mm 

St-t change : negatif 

Q-t complex : normal 

Kesan : sinus takikardi, Right ventricular hypertrophy, Right atrial hyperthrophy 

 

Foto Rontgen (21/02/2017) 

Thorax PA 
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- Cor : Besar dan bentuk kesan normal 

- Pulmo : Tampak hiperaerated paru pada kedua paru, tampak infiltrat pada 

paracardial kanan 

Sinus pleura kanan dan kiri tajam 

Diafragma kanan kiri mendatar 

Tulang-tulang tidak tampak kelainan 

 

G. DAFTAR MASALAH 

Dari data-data yang dikumpulkan, didapatkan bahwa penderita memiliki 

masalah sebagai berikut : 

 ADL Barthel  : Ketergantungan berat 

 IADL  : Tidak beraktivitas / Dikerjakan oleh orang 

lain 

 MMSE  : Gangguan kognitif pasti 

 GDS : Mild Depression 

 MNA  : Beresiko malnutrisi 

 Inkontinensia : Inkontinensia ringan 

 

H. REKAPITULASI ASSESSMENT PERORANGAN 

Community Aquired Pneumonia (CAP) PSI class IV 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) Eksaserbasi Akut 

Hipoksemia dengan hiponatremia 

  

I. REKOMENDASI PENATALAKSANAAN 

a.  Terapi farmakologis 

• IVFD NaCl 0,9 % 20 tpm 

• O2 facemask 8-10 liter per menit 

• Cefoperazone 1 g tiap 12 jam Intra Vena 

• Levofloxacin 750 mg tiap 24 jam Intra Vena 

• N-Acetilcystein 200 mg tiap 8 jam Intra Oral 

• Methyl Prednisolon 62,5 mg tiap 12 jam Intra Vena 

• Nebul Combivent (ipratropium bromide and albuterol sulfate) tiap 8 jam 
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• Diet lunak (bubur saring) Energi 1600 kkal, Protein 41,12 gram, Extra 

susu 

b.  Edukasi 

- Berikan informasi tentang penyakit pasien secara lengkap 

- Mengisi waktu dengan kegiatan yang menarik, bermanfaat bagi pasien 

- Menjaga asupan nutrisi yang bergizi baik dan seimbang  

- Hygiene dan mobilisasi ringan 

c. Planing Diagnosis 

- Tes spirometri 

- Pemeriksaan sputum gram /kultur/ sensitivitas tes 

d. Planning Monitoring 

- Vital sign 

- Keluhan 

- Cairan Masuk-Cairan Keluar 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

Secara klinis pneumonia didefinisikan sebagai suatu peradangan parenkim 

paru distal dari bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus respiratorius dan 

alveoli serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas 

setempat.
 
Pnemunonia dibedakan menjadi dua yaitu pneumonia komuniti dan 

pneumonia nosokomial. Pneumonia komunitas adalah pneumonia yang terjadi 

akibat infeksi di luar rumah sakit, sedangkan pneumonia nosokomial adalah 

pneumonia yang terjadi pada 48 jam atau lebih setelah dirawat di rumah sakit.
2,8 

Pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti 

bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Pneumonia komunitas yang diderita oleh 

masyarakat luar negeri banyak disebabkan gram positif, sedangkan pneumonia 

rumah sakit banyak disebabkan gram negatif. Dari laporan beberapa kota di 

Indonesia ditemukan dari pemeriksaan dahak adalah bakteri gram negatif. 

Gejala khas dari pneumonia adalah demam, menggigil, berkeringat, batuk 

(baik non produktif atau produktif atau menghasilkan sputum berlendir, purulen, 

atau bercak darah), sakit dada karena pleuritis dan sesak. Gejala umum lainnya 

adalah pasien lebih suka berbaring pada sisi yang sakit dengan lutut tertekuk 

karena nyeri dada. Pemeriksaan fisik didapatkan retraksi atau penarikan dinding 

dada bagian bawah saat pernafas, takipneu, kenaikan atau penurunan taktil 

fremitus, perkusi redup sampai pekak menggambarkan konsolidasi atau terdapat 

cairan pleura, ronki, suara pernafasan bronchial, dan friction rub. 

 Diagnosis pneumonia kominiti didasarkan kepada riwayat penyakit yang 

lengkap, pemeriksaan fisik yang teliti dan pemeriksaan penunjang. Diagnosis 

pasti pneumonia komunitas ditegakkan jika pada foto toraks terdapat infiltrat baru 

atau infiltrat progresif ditambah dengan 2 atau lebih gejala. Penilaian derajat 

keparahan penyakit pneumonia komunitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

sistem skor Patient Outcome Research Team (PORT).
2,12,13

 

Hasil anamnesis yang didapatkan pada pasien ini, yaitu adanya sesak 

nafas. Pasien mengeluh sesak napas yang memberat sejak 1 hari SMRS, sesak 

napas dirasakan terus menerus dan tidak membaik dengan perubahan posisi, nafas 

dikatakan berat. Pasien mengalami sesak napas yang hilang timbul sejak 1 bulan 
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SMRS. Saat ini sesak dirasakan semakin memburuk sejak 1 hari SMRS. 

Sebelumnya pasien mengeluh batuk sejak 2 hari yang lalu yang disertai dengan 

dahak berwarna putih kekuningan. Pasien juga mengeluh sempat mengalami 

demam sejak 2 hari yang lalu namun pasien tidak mengukur temperaturnya, 

dirasakan seperti sumer-sumer pada awalnya dan semakin memberat. Tidak ada 

anggota keluarga pasien yang mengalami keluhan sama dengan pasien. Riwayat 

asma, diabetes mellitus, penyakit jantung, rhinitis alergi, alergi makanan dan obat-

obatan dalam keluarga disangkal. Pasien sekarang tidak bekerja dikarenakan 

pasien merasa sudah tidak mampu bekerja secara fisik. Sehari-hari pasien tidak 

pernah melakukan aktivitas fisik yang berat. Pasien tinggal bersama anak, 

menantu, dan cucunya di rumahnya di Denpasar. 

Pemeriksaan menggunakan foto thoraks (PA/lateral) merupakan 

pemeriksaan penunjang utama (gold standard) untuk menegakkan diagnosis 

pneumonia.
3
 Pada pasien ini telah dilakukan pemeriksaan foto thoraks dengan 

kesan pneumonia. Sedangkan, dari pemeriksaan laboratorium biasanya 

menunjukkan peningkatan leukosit dan pada pemeriksaan AGD ditemukan 

hipoksemia sedang atau berat. Pada beberapa kasus, tekanan parsial 

karbondioksida (PCO2) dapat menurun dan pada stadium lanjut menunjukkan 

asidosis respiratorik.
12,13

 Pada pasien ini dilakukan pemeriksaan darah lengkap 

dengan hasil leukositosis, dan pemeriksaan AGD pada pasien ini didapatkan 

hipoksemia, hiponatremia, dan adanya asidosis respiratorik. Selain itu, sebagai 

pendukung diagnosis, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang lain 

seperti sputum gram, kultur dan tes sensitivitas. 

Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang, maka 

pasien ini didiagnosis Pneumonia (Community Acquaired Pneumonia) PSI class 

IV karena telah ditemukan gejala batuk, sesak, demam dan telah dilakukan 

pemeriksaan rontgen thorax dengan hasil yang sesuai dengan pneumonia. 

Penatalaksanaan yang diberikan pada pasien ini meliputi pemberian oksigen 8-10 

lpm via facemask, IVFD NaCl 0,9% 20 tpm, Cefoperazone 1 g tiap 12 jam 

intravena, Levofloxacin 750 mg tiap 24 jam intravena, dan N-acetylsistein 200mg 

tiap 8 jam per oral, ditambah dengan Methyl Prednisolon 62,5 mg tiap 12 jam 

intravena dan Nebul Combivent (ipratropium bromide and albuterol sulfate) tiap 8 

jam karena pasien disertai dengan PPOK eksaserbasi akut. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Pneumonia adalah suatu peradangan parenkim paru distal dari bronkiolus 

terminalis yang mencakup bronkiolus respiratorius dan alveoli serta menimbulkan 

konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas setempat. Pneumonia 

dibedakan menjadi dua berdasarkan tempat didapatkannya kuman, yaitu pneumonia 

komuniti dan pneumonia nosokomial. Pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Pneumonia sendiri 

menurut Riskesdas 2013, menduduki urutan ke-9 dari 10 penyebab kematian utama di 

Indonesia, yaitu sebesar 2,1%.  

Diagnosis pneumonia kominiti didasarkan kepada riwayat penyakit yang 

lengkap, pemeriksaan fisik yang teliti dan pemeriksaan penunjang. Diagnosis pasti 

pneumonia komunitas ditegakkan jika pada foto toraks terdapat infiltrat baru atau 

infiltrat progresif ditambah dengan 2 atau lebih gejala. 

Pada prinsipnya penatalaksaan utama pneumonia adalah memberikan 

antibiotik tertentu terhadap kuman tertentu infeksi pneumonia. Pemberian antibitotik 

bertujuan untuk memberikan terapi kausal terhadap kuman penyebab infeksi, akan 

tetapi sebelum antibiotika definitif diberikan antibiotik empiris dan terapi suportif 

perlu diberikan untuk menjaga kondisi pasien. 
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