
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bronkopneumonia adalah radang paru-paru yang mengenai satu atau 

beberapa lobus paru yang ditandai dengan adanya bercak-bercak infiltrat yang 

disebabkan oleh bakteri,virus,atau jamur. Bronkopneumonia disebut juga 

pneumonia lobularis yaitu suatu peradangan pada parenkim paru yang 

terlokalisir yang biasanya mengenai bronkiolus dan juga mengenai alveolus 

disekitarnya. Laporan WHO 2015 menyebutkan bahwa penyebab kematian 

tertinggi akibat penyakit infeksi di dunia adalah infeksi saluran napas akut 

termasuk didalamnya terdapat bronkopneumonia.1,2,7 

Di Indonesia, Menurut Departemen Kesehatan RI (2016) Pada tahun 2014 

didapatkan persentase jumlah penderita pneumonia adalah 29,47% , dan 2015 

sebanyak 63,45%. Dan pada tahun 2016 didapatkan sebanyak 57,84% atau 

dengan jumlah  penderita pneumonia pada tahun 2016 adalah sebanyak 

503.735 jiwa dan di provinsi jambi sebanyak 5.572 jiwa. 8,9 

Berdasarkan data rekam medik pasien bronkopneumonia di RSUD Raden 

Mattaher Jambi Tahun 2014 adalah 222 pasien, dengan jumlah pasien laki-laki 

113 dan perempuan 109. Pada tahun 2015 terdapat 242 pasien, dengan jumlah 

pasien laki-laki 144 dan perempuan 98. Dan pada tahun 2016 terdapat 

sebanyak 200 pasien yang menderita bronkopneumonia, dengan jumlah pasien 

laki-laki 119 dan perempuan 81 pasien. Kemudian pada tahun 2017 dari bulan 

januari hingga juli terdapat 106 pasien.10  Berdasarkan survei data pada tahun 

2017 di Instalasi Radiologi RSUD Raden Mattaher Jambi diperoleh pasien 

suspect Bronkopneumonia berjumlah 216 orang.28 

Gejala klinis Bronkopneumonia biasanya didahului oleh infeksi saluran 

nafas bagian atas selama beberapa hari. Suhu dapat naik secara mendadak 

sampai 39-400 C dan mungkin disertai kejang karena demam yang 

tinggi.Tampak sangat gelisah, dispnue, pernafasan cepat dan dangkal disertai 



pernafasan cuping hidung dan sianosis di sekitar hidung dan mulut. Batuk 

biasanya tidak dijumpai pada awal penyakit,dapat dijumpai batuk setelah 

beberapa hari, pada awalnya berupa batuk kering kemudian menjadi produkti 

kemudian disertai dengan nyeri dada pada waktu menarik napas.1,4 

Diagnosa bronkopneumonia ditegakkan berdasarkan anamnesis, 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan radiologi toraks 

merupakan pemeriksaan yang sangat penting untuk mendiagnosa 

Bronkopneumonia. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan kelainan sebelum 

didapatkan kelainan secara pemeriksaan fisik. Pemeriksaan foto toraks sudah 

menjadi acuan utama untuk mengetahui kelainan. Pemeriksaan paru tanpa 

pemeriksaan rontgen saat ini di anggap tidak lengkap. Suatu penyakit paru 

belum dapat disingkirkan dengan pasti sebelum dilakukan pemeriksaan 

radiologik. Adapun gambaran radiologi foto thorak pada pasien  

bronkopneumonia berbentuk khas yakni didapatkan bercak-bercak infiltrat 

pada satu atau beberapa lobus paru. Yang dapat membedakan dari jenis 

penyakit lain seperti pada pneumonia lobaris yang terlihat adanya konsolidasi 

pada satu atau beberapa lobus. Pada bronkopneumonia dapat ditandai dengan 

gambaran difus merata pada kedua paru, bercak-bercak infiltrat yang dapat 

meluas hingga ke perifer paru,disertai dengan peningkatan corakan 

peribronkial.5,6 

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik ingin mengetahui 

“Karakteristik gambaran foto thoraks pada pasien dengan gejala 

Bronkopneumonia di Instalasi Radiologi RSUD Raden Mattaher Jambi ” 

dikarenakan di RSUD Raden Mattaher Jambi cukup banyak penderita yang 

diduga bronkopneumonia yang membutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu 

pemeriksaan foto toraks. Sebagaimana diketahui bahwa foto thorak 

merupakan pemeriksaan yang sangat penting, karena dapat menegakkan 

diagnosa secara pasti pada pasien bronkopneumonia.  

 



1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut : “ Bagaimana karakteristik gambaran foto thorak pada pasien 

dengan gejala bronkopneumonia di Instalasi Radiologi RSUD Raden Mattaher 

Jambi”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui karakteristik gambaran foto thorak pada pasien 

dengan gejala bronkopneumonia di Instalasi Radiologi RSUD Raden 

Mattaher Jambi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui jumlah pasien gambaran foto thorak 

bronkopneumonia pada pasien dengan gejala  bronkopneumonia.  

2. Untuk mengetahui gambaran usia pada pasien dengan gejala 

bronkopneumonia.  

3. Untuk mengetahui gambaran Jenis kelamin pada pasien dengan gejala 

bronkopneumonia.  

4. Untuk mengetahui gambaran lokasi  dan bentuk lesi foto thorak pada 

pasien dengan gejala bronkopneumonia.  

5. Untuk mengerahui gambaran gejala pada pasien bronkopneumonia.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman tentang pentingnya melakukan pemeriksaan penunjang berupa 

foto thorak untuk penegakan diagnosis pada pasien dengan gejala 

bronkopneumonia. 

 

 



1.4.2 Bagi Rumah Sakit 

1. Sebagai sumber informasi bagi pihak rumah sakit agar lebih 

memperhatikan gejala bronkopneumonia sehingga dapat mencegah 

keterlambatan dan kesalahan dalam penegakan diagnosis 

bronkopneumonia.  

2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam evaluasi kerja dibagian radiologi Rumah Sakit Raden mattaher 

jambi.  

1.4.3 Bagi Peneliti Lain 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu data dasar 

informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya.  

 


