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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) merupakan salah satu 

penyebab utama kesakitan dan kematian di seluruh dunia. Menurut prediksi 

WHO, PPOK saat ini merupakan penyebab kematian ke-5 di seluruh dunia 

diperkirakan pada tahun 2020 akan menjadi penyebab kematian ketiga di 

seluruh dunia.  

Data prevalensi PPOK pada populasi dewasa saat ini bervariasi pada 

setiap negara di seluruh dunia. Tahun 2000, prevalensi PPOK di Amerika dan 

Eropa berkisar 5-9% pada individu usia > 45 tahun. Sepuluh data penelitian 

lain menunjukkan prevalensi PPOK bervariasi dari 7,8%-32,1% di beberapa 

kota Amerika Latin. Prevalensi PPOK di Asia Pasifik rata-rata 6,3%, yang 

terendah 3,5% di Hongkong dan Singapura dan tertinggi 6,7% di Vietnam.  

Untuk Indonesia, penelitian COPD working group tahun 2002 di 12 negara 

Asia Pasifik menunjukkan estimasi prevalensi PPOK Indonesia sebesar 5,6% 

(Susanto, 2010).  

Penderita PPOK pada umumnya mengeluhkan terbatasnya aktivitas 

seperti jalan jauh, tidur malam yang terganggu, terhambatnya dalam bekerja 

yang dikarenakan adanya rasa sesak napas ataupun batuk. Aktivitas tersebut 

berpengaruh pada penurunan kualitas hidup dan diikuti pula penurunan fungsi 

paru yang disebabkan kelemahan otot. Kelemahan otot menyebabkan 
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kelelahan otot, kelelahan otot ini termasuk faktor yang mempengaruhi 

kapasitas fungsional penderita PPOK yang mengakibatkan berkurangnya 

toleransi latihan. Berkurangnya latihan pada penderita PPOK menyebabkan 

peningkatan kunjungan ke sarana kesehatan dan penurunan kualitas hidup.  

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta merupakan rujukan 

untuk penderita penyakit paru dan memiliki poli fisioterapi dengan fasilitas 

penunjang kesehatan. Pada umumnya penderita PPOK di BBKPM Surakarta 

baik rawat jalan maupun rawat inap diberikan intervensi menggunakan infra 

red dan latihan nafas.  

PPOK tidak dapat disembuhkan secara permanen, namun ilmu 

pengetahuan medis telah berkembang kearah dimana gejala gangguan 

pernafasan dapat diperingan. National Institute for Health and Clinical 

Excellence telah merekomendasikan bahwa rehabilitasi paru harus diberikan 

pada seluruh penderita PPOK. Salah satu rehabilitasi paru yaitu dengan 

fisioterapi dan menggunakan teknik respiratory muscle exercises. 

Rehabilitasi PPOK tersebut mengakibatkan bertambahnya kemampuan 

ventilasi maksimum, mengurangi sesak napas sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas fungsional (PDPI, 2003).  

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian 

respiratory muscle exercises terhadap kualitas hidup dengan menggunakan 

St-George Respiratory Questionnaire for COPD (SGRQ-C) dan kapasitas 

fungsional menggunakan uji jalan 6 menit pada penderita PPOK. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan topik diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh pemberian respiratory muscle exercises terhadap 

kualitas hidup penderita PPOK di BBKPM Surakarta?  

2. Apakah ada pengaruh pemberian respiratory muscle exercises terhadap 

kapasitas fungsional pada penderita PPOK di BBKPM Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penilitian ini adalah:  

1. Mengetahui apakah ada pengaruh pemberian respiratory muscle exercises 

terhadap kualitas hidup pada penderita PPOK di BBKPM Surakarta.  

2. Mengetahui apakah ada pengaruh pemberian respiratory muscle exercises 

terhadap kapasitas fungsional pada penderita PPOK di BBKPM Surakarta.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan dasar informasi ilmiah tentang pengaruh pemberian 

respiratory muscle exercises terhadap kualitas hidup dan kapasitas 

fungsional pada penderita PPOK di BBKPM Surakarta. 

2. Manfaat Praktis  

Sebagai pendalaman ilmu kesehatan sebelum terjun langsung 

dalam masyarakat dan dapat menambah aplikasi dalam penerapan 

kesehatan, terutama pada lingkup kardiorespirasi. 


