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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik yang biasa disebut sebagai PPOK 

merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara 

didalam saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Gangguan yang 

bersifat progresif ini disebabkan karena terjadinya inflamasi kronik akibat 

pajanan partikel atau gas beracun. 

COPD atau Penyakit Paru Obstruksi Kronis merupakan penyakit 

yang dapat dicegah dan dirawat dengan beberapa gejala ekstrapulmonari 

yang signifikan, yang dapat mengakibatkan tingkat keparahan yang berbeda 

pada tiap individual. Penyakit paru kronik ini ditandai dengan keterbatasan 

aliran udara di dalam saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel, 

bersifat progresif, biasanya disebabkan oleh proses inflamasi paru yang 

disebabkan oleh pajanan gas berbahaya yang dapat memberikan gambaran 

gangguan sistemik. Gangguan ini dapat dicegah dan dapat diobati. Penyebab 

utama PPOK adalah rokok, asap polusi dari pembakaran, dan partikel gas 

berbahaya. Di Amerika, kasus kunjungan pasien PPOK di instalasi gawat 

darurat mencapai angka 1,5 juta. 726.000 memerlukan perawatan di rumah 

sakit dan 119.000 meninggal selama tahun 2000. Sebagai penyebab 

kematian, PPOK menduduki peringkat ke empat setelah penyakit jantung, 

kanker dan penyakti serebro vascular.  WHO memperkirakan bahwa 
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menjelang tahun 2020 prevalensi PPOK akan meningkat. Akibat  sebagai 

penyebab penyakit tersering peringkatnya akan meningkat dari ke duabelas 

menjadi ke lima dan sebagai penyebab kematian akan meningkat dari ke 

enam menjadi ke tiga. Berdasarkan survey kesehatan rumah tangga Dep. 

Kes. RI tahun 1992, PPOK bersama asma bronchial menduduki peringkat 

ke enam. Merokok merupakan farktor risiko terpenting penyebab PPOK di 

samping faktor risiko lainnya seperti polusi udara, faktor genetik dan lain-

lainnya.  

Berdasarkan sudut pandang fisioterapi, pasien PPOK menimbulkan 

berbagai tingkat gangguan yaitu impairment berupa nyeri dan sesak nafas, 

oedema, terjadinya perubahan pola pernafasan, rileksasi menurun, 

perubahan postur tubuh, functional limitation meliputi gangguan aktivitas 

sehari-hari karena keluhan-keluhan tersebut di atas dan pada tingkat 

participation restriction yaitu berat badan menjadi menurun.  Modalitas dari 

fisioterapi dapat mengurangi bahkan mengatasi gangguan terutama yang 

berhubungan dengan gerak dan fungsi diantaranya mengurangi nyeri dada 

dengan menggunakan terapi latihan yang berupa breathing excercise akan 

mengurangi spasme otot pernapasan, membersihkan jalan napas, membuat 

menjadi nyaman, melegakan saluran pernapasan (Helmi, 2005). Akhirnya 

memperbaiki pola fungsi pernapasan, meningkatkan ketahanan dan 

kekuatan otot-otot pernapasan.  

Dari data dan keterangan diatas, peran serta dari fisioterapis sangatlah 

berdaya dan tepat guna untuk menangani kasus tersebut, maka penulis 
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tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat terapi latihan pada 

kasus tersebut sehingga penulis mengambil judul Penatalaksanaan terapi 

latihan pada kasus Penyakit paru obstruksi kronik eksaserbasi akut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pasien pada kondisi PPOK eksaserbasi akut memiliki permasalahan 

diantaranya yaitu batuk, nyeri dada, sesak nafas,dan penurunan aktifitas 

fungsional. 

Permasalahan yang muncul pada penderita PPOK eksaserbasi akut 

diperoleh beberapa rumusan masalah : 

1. Bagaimana pengaruh coughing excercise dapat mengefektifkan  batuk 

pada kondisi PPOK eksaserbasi akut?  

2. Bagaimana pengaruh breathing excercise dapat mengurangi sesak nafas 

pada kondisi PPOK eksaserbasi akut? 

3. Bagaimana pengaruh terapi latihan terhadap meningkatkan aktifitas 

fungsional pada kondisi PPOK eksaserbasi akut? 

4. Bagaimana pengaruh terapi latihan terhadap pengurangan spasme pada 

otot bantu pernafasan? 

5. Bagaimana pengaruh breathing exercise terhadap peningkatan 

mobilisasi sangkar thorak? 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui proses penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

PPOK eksaserbasi akut, menambah pengetahuan, dan menyebarluaskan 

peran fisioterapi pada kondisi PPOK eksaserbasi akut pada kalangan 

fisioterapi, medis, dan masyarakat. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah ini pada kondisi 

PPOK eksaserbasi akut  adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah pengaruh coughing excercise dapat 

mengefektifkan batuk pada kondisi PPOK eksaserbasi akut 

b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh breathing exercise terhadap 

pengurangan sesak nafas pada kondisi PPOK eksaserbasi akut. 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap 

peningkatan aktifitas fungsional pada kondisi PPOK eksaserbasi 

akut. 

d. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi latihan terhadap 

pengurangan spasme pada otot bantu pernafasan? 

e. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh breathing exercise terhadap 

peningkatan mobilisasi sangkar thorak? 
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D. Manfaat 

Manfaat penulisan karya ilmiah pada kondisi ppok eksaserbasi akut 

adalah: 

1. Bagi penulisan 

a. Memperluas pengetahuan tentang kondisi ppok  eksaserbasi akut dan 

bentuk-bentuk terapinya. 

b. Menambah informasi pada fisioterapi pada khususnya dan kepada 

tenaga kesehatan pada umumnya, bahwa pemberian terapi latihan 

dapat mengurangi frekuensi batuk,mengurangi sesak dan dapat 

meningkatan aktifitas fungsional pada kasus ppok eksaserbasi akut. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang 

dapat diaplikasikan kepada pasien dengan kondisi PPOk eksaserbasi  

akut, sehingga dapat ditangani secara optimal. 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan lebih dan memahami lebih dalam 

tentang kondisi PPOK eksaserbasi akut serta mengetahui cara 

penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi PPOK eksaserbasi akut. 


