
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan penyakit paru obstruktif kronik telah di bahas dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1022/MENKES/ 

SK/XI/2008 tentang pedoman pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik, 

yang mengungkapkan bahwa penyakit Paru Obstruktif Kronik merupakan salah 

satu masalah kesehatan masyarakat yang ditimbulkan akibat terjadinya transisi 

epidemiologi di Indonesia serta dipengaruhi oleh meningkatnya usia harapan 

hidup masyarakat, faktor demografi, faktor sosial ekonomi, faktor perilaku, dan 

faktor lingkungan. Untuk menghadapi masalah penyakit paru obstruktif kronik di 

Indonesia, perlu dilakukan peningkatan upaya pengendalian penyakit Paru 

Obstruktif Kronik dengan menyusun perumusan kebijakan teknis, standarisasi, 

bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyakit Paru 

Obstruktif Kronik (Kepmenkes, 2008). 

Menurut Suradi tahun 2009, PPOK di Indonesia menduduki urutan kelima 

penyebab kematian. Sementara di dunia pada tahun 2010 diprediksi akan 

menduduki urutan ke-4 dan pada dekade mendatang meningkat menjadi pada 

urutan ke-3 dan tidak disadari angka kejadian semakin meningkat. Di Indonesia 

tidak ditemukan data akurat tentang kekerapan  PPOK. Pada tahun 1997 penderita 

PPOK yang rawat inap di Rumah Sakit Persahabatan sebanyak 124 orang, 

sedangkan rawat jalan 1.837 orang. Di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta 
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tahun 2003 ditemukan penderita PPOK rawat inap sebanyak 444 orang dan rawat 

jalan 2.368 orang, dan data yang didapat di BBKPM pada tahun 2006 berjumlah 

189  orang, tahun 2007  berjumlah 221 orang ,tahun 2008 berjumlah 246, dan 

pada tahun 2005 berjumlah 451 orang dengan adanya peningkatan setiap 

tahunnya.Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) adalah penyakit paru dengan 

terjadinya sumbatan aliran udara pada paru yang berlangsung lama. Dalam istilah 

PPOK dikenal sebagai Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).  PPOK 

terdiri dari bronkitis kronik dan emfisema atau gabungan keduanya. Dalam 

Bronkitis kronik Kelainan saluran napas yang ditandai oleh batuk kronik berdahak 

minimal 3 bulan dalam setahun, sekurang-kurangnya dua tahun berturut - turut, 

tidak disebabkan penyakit lainnya, sedangkan dalam Emfisema kelainan anatomis 

paru yang ditandai oleh pelebaran rongga udara distal bronkiolus terminal, disertai 

kerusakan dinding alveoli (PDPI, 2003). Pada prakteknya cukup banyak penderita 

bronkitis kronik juga memperlihatkan tanda-tanda emfisema, termasuk penderita 

asma persisten berat dengan obstruksi jalan napas yang tidak reversibel penuh, 

dan memenuhi kriteria PPOK. 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik merupakan penyakit kronik yang ditandai 

dengan keterbatasan aliran udara dalam saluran napas yang tidak sepenuhnya 

reversibel. Obstruksi saluran napas pada PPOK bersifat ireversibel dan terjadi 

karena perubahan struktural pada saluran napas kecil yaitu: inflamasi, fibrosis, 

metaplasi sel goblet dan hipertropi otot polos penyebab utama obstruksi jalan 

napas. Gangguan yang bersifat progresif (cepat dan berat) ini disebabkan karena 

terjadinya radang kronik akibat pajanan partikel atau gas beracun yang terjadi 
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dalam kurun waktu yang cukup lama dengan gejala utama sesak napas, batuk, dan 

produksi sputum dan keterbatasan aktifitas. Dalam menilai gambaran klinis pada 

PPOK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Kepmenkes, 2008) : 

1. Onset (awal terjadinya penyakit) biasanya pada usia pertengahan 

2. Perkembangan gejala bersifat progresif lambat 

3. Riwayat pajanan, seperti merokok, polusi udara (di dalam ruangan, luar 

ruangan, dan tempat kerja) 

4. Sesak pada saat melakukan aktivitas 

5. Hambatan aliran udara umumnya ireversibel (tidak bisa kembali normal). 

Faktor yang berperan dalam peningkatan penyakit PPOK tersebut: 1) 

Kebiasaan merokok yang masih tinggi (laki-laki di atas 15 tahun 60-70 %), 2) 

Pertambahan penduduk, 3) Meningkatnya usia rata-rata penduduk dari 54 tahun 

pada tahun 1960-an menjadi 63 tahun pada tahun 1990-an, 4) Industrialisasi, 5) 

Polusi udara terutama di kota besar, di lokasi industri, dan di pertambangan 

(PDPI, 2003). 

Banyak sekali yang menjadi pemikiran apabila berkaitan dengan penyakit 

paru obsetruksi kronik, apalagi bagi penderitanya dan orang yang berhubungan 

dengan penderita seperti keluarga. Yang menjadi pertanyaan bagi mereka 

umumnya adalah: apa yang akan terjadi dengan penderita, berapa biaya yang akan 

dikeluarkan? Penderita Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) bila ditindak 

lanjuti memang memerlukan penanganan ekstra dan itu membutuhkan biaya 

besar, bilamana tidak ditangani akan mempengaruhi kualitas hidup penderita.  
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Namun ada penanganan khusus yang lebih disarankan yaitu dengan terapi. 

Fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis 

dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi. Fisioterapi dapat menggunakan cara-

cara fisik (seperti pijatan, latihan, panas atau listrik) untuk mempertahankan dan 

mengembalikan kesehatan fisik dan mental pada manusia. Fisioterapi merupakan 

pengobatan aktif bukan pasif, dan biasa memfokuskan untuk menjaga sendi dan 

otot agar tetap bergerak, lebih spesifiknya dalam fisioterapi untuk mengeluarkan 

sputum dan mengembangkan sangkar thorak adalah dengan dilakukannya chest 

therapy atau terapi dada (Bull, 2007). 

Chest therapy merupakan bentuk treatment yang diberikan karena adanya 

permasalahan pada sistem pernafasan baik berupa hambatan karena penyempitan 

saluran nafas, penumpukan mucus, dan gangguan kemampuan pengembangan 

paru. Dalam chest therapy lebih ditekankan pada pemberian segmental breathing 

exercise dan Thoracic Expansion Exercise ( TEE ) untuk meningkatkan 

pengembangan sangkar thorak (Asmadi, 2008 ).  

Manfaat dari pemberian TEE adalah membantu mencapai pengembangan 

sangkar thorak, dengan stimulasi dari sentuhan pada segmen yang ingin di tuju, 

metode TEE antara lain adalah bilateral costal expansion dan Unilateral costal 

expansion. 
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Dari uraian di atas mendorong peneliti untuk meneliti Pengaruh Chest 

Therapy Terhadap Pengembangan sangkar Thorak pada Penderita Penyakit Paru 

Obstruksi kronik (PPOK)”. Semoga karya ini dapat berguna bagi penulis dan bagi 

masyarakat pada umumnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan topik dan judul yang telah disebutkan, maka permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut:  

Adakah pengaruh chest therapy terhadap pengembangan sangkar thorak 

pada penderita penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat (BPKPM) Surakarta.? 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan yang akan diangkat oleh penulis adalah pengaruh Chest therapy 

berupa Segmental Breathing exsercise dan Thoracic Expansion Exercise  yang 

dilakukan 3 kali dalam satu minggu, penelitian dilakukan selama enam 

minggu kepada penderita paru obstruksi kronik (PPOK) tanpa batasan usia, 

pasien rawat jalan maupun rawat inap di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BPKPM) Surakarta. Alat ukur yang digunakan adalah midline 

untuk mengukur mobilisasi thorak, pada segmen upper ( axilla ), middle (costa 

5 ), lower ( costa 8). 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah : 
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Untuk mengetahui pengaruh chest therapy terhadap pengembangan 

sangkar thorak pada penderita penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) di 

Rumah Sakit Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BPKPM). 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan akademik khususnya dalam 

membuat suatu penelitian dan analisa kasus. 

2. Bagi Masyarakat 

 Adapun secara umum di masyarakat, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu pemberian penjelasan 

tentang manfaat dari chest therapy dalam pengembangan sangkar thorak 

pada penderita penyakit paru obstruksi kronik (PPOK). 

3. Bagi Institusi 

Memberikan ruang sudut pandang fisioterapi dalam menganalisa 

tentang chest therapy dalam pengembangan sangkar thorak pada penderita 

penyakit paru obstruksi kronik (PPOK). 

4. Bagi Pendidikan 

Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi ilmiah bahwa pengembangan sangkar thorak pada pasien 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dapat ditangani dengan chest 

therapy dan diharapkan dapat menambah pengertian kepada masyarakat 

luas tentang tekhnik terapy yang bermanfaat dan dapat dijangkau oleh 

masyarakat dilihat dari manfaat dan efektifitasnya. 


