
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) merupakan salah satu penyebab 

kematian terbanyak di dunia, untuk saat ini PPOK menempati urutan ke-4 

penyebab kematian di dunia (GOLD, 2013). Fachri et al. (2012), menyatakan 

bahwa World Health Organization (WHO) memperkirakan pada tahun 2020 

PPOK menjadi penyebab kematian urutan ke-3 di seluruh dunia, hal ini 

diakibatkan oleh meningkatnya kebiasaan merokok, meningkatnya usia 

harapan hidup manusia dan dapat diatasinya penyakit degeneratif lainnya serta 

kemajuan industri yang tidak dapat dipisahkan dengan polusi udara dan 

lingkungan. 

Di Indonesia PPOK merupakan salah satu dari kelompok penyakit tidak 

menular yang menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat. Hasil penelitian 

penyakit tidak menular oleh Direktorat Jenderal PPM dan PL di rumah sakit 

propinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan 

Sumatera Selatan) pada tahun 2004, menunjukkan PPOK menempati urutan 

pertama penyumbang angka kesakitan, diikuti asma bronchial dan kanker paru 

(Kepmenkes RI, 2008). 

Masalah yang terjadi pada pasien PPOK diantaranya adalah sesak napas, 

batuk produktif, mengi atau ronki, takikardi, peningkatan volume paru, 

hiperinflasi, penurunan FEV1 (Forced Expiratory Volume at 1 second), 
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penurunan FVC (Forced Vital Capacity), peningkatan RV (Residual Volume), 

peningkatan FRC (Functional Residual Capacity), hipoksemia, hiperkapnia, 

anoreksia, kelemahan otot, kalelahan otot, penurunan berat badan dan 

penurunan mobilitas dinding dada (Noll, 2008; McPhee and Ganong, 2010; 

Watchie, 2010). 

Watchie (2010) mengemukakan bahwa penurunan mobilitas dinding 

dada disebabkan oleh kelemahan atau paralisis otot pernapasan, penurunan 

atau peningkatan compliance dinding dada, obesitas, nyeri yang disebabkan 

oleh cidera atau operasi pada daerah thorak maupun abdomen, kehamilan, 

ascites, peritonitis, pertambahan usia dan deformitas dinding dada. Sedangkan 

Moll and Wright (1972), mengemukakan bahwa rentang nilai normal 

mobilitas dinding dada secara umum dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin dan 

juga penyakit. Dan Clarkson (2000), juga menyatakan bahwa keadaan 

patologis pada sendi costovertebral juga turut andil dalam permasalah 

penurunan mobilitas dinding dada. 

Dinding dada yang secara konseptual dipertimbangankan sebagai organ 

pemompa apabila terjadi penurunan atau kerusakan akan mengakibatkan 

disfungsi pemompa respirasi (Watchie, 2010). LaPier et al. (2000), juga 

mengemukakan bahwa pergerakan dinding dada yang normal sangat penting 

untuk ekspansi paru yang efektif dan proses ventilasi berikutnya. 

Beberapa intervensi fisioterapi, seperti Respiratory Muscle Stretch 

Gymnastics (RMSG), kontraksi agonis melawan tahanan, mobilisasi sendi 

secara pasif, dan Respiratory Muscle Training, dapat digunakan untuk 
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meminimalakan perubahan konfigurasi dinding dada (Malaguti et al., 2009). 

Nishigaki et al. (2013) juga menyatakan bahwa latihan penguluran 

(peregangan) otot pernapasan dapat meningkatkan kemampuan mobilitas 

dinding dada dan fungsi paru. 

Respiratory Muscle Stretch Gymnastics (RMSG) adalah suatu desain 

latihan yang bertujuan untuk mengulur otot inspirasi dinding dada ketika 

inspirasi dan otot ekspirasi dinding dada ketika ekspirasi, yang merupakan 

anjuran dalam rehabilitasi pasien PPOK. RMSG dirancang untuk mengurangi 

kekakuan dinding dada, khususnya otot-otot pernapasan dinding dada 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan mobilitas dinding dada. Selain itu, 

RMSG juga dapat mengurangi sesak napas, menurunkan FRC (Functional 

Residual Capacity) dan hiperinflasi, dan meningkatkan VC (Vital Capacity) 

(Yamada et al., 1996; Ito et al., 1999; Kakizaki et al., 1999; Miyahara et al., 

2000; Aida et al, 2002; Minoguchi et al., 2002; Bhasin, 2010;  Bhasin dan 

Mishra, 2012; Yoshimi et al., 2012; Nishigaki et al., 2013). 

Melihat seriusnya masalah yang dapat terjadi akibat penurunan mobilitas 

dinding dada tersebut, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Respiratory Muscle Stretch Gymnastics (RMSG) 

terhadap Peningkatan Mobilitas Dinding Dada pada Penderita Penyakit Paru 

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

bagi masyarakat umum. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian, 

yaitu: Apakah ada pengaruh Respiratory Muscle Stretch Gymnastics (RMSG) 

terhadap peningkatan mobilitas dinding dada pada penderita PPOK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh RMSG terhadap peningkatan mobilitas 

dinding dada pada penderita PPOK. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi kemampuan mobilitas dinding dada penderita 

PPOK sebelum diberikan RMSG. 

b. Untuk mengidentifikasi kemampuan mobilitas dinding dada penderita 

PPOK sesudah diberikan RMSG. 

c. Untuk mengevaluasi perbedaan kemampuan mobilitas dinding dada 

penderita PPOK sebelum dan sesudah diberikan RMSG. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan dasar informasi ilmiah tentang pengaruh pemberian 

RMSG terhadap peningkatan mobilitas dinding dada pada penderita 

PPOK. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai pendalaman ilmu kesehatan sebelum terjun langsung dalam 

masyarakat dan dapat menambah aplikasi dalam penerapan kesehatan, 

terutama pada lingkup respirasi. 


