
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK)  merupakan penyakit kronik paru 

yang ditandai dengan  terbatasnya aliran udara di dalam saluran pernafasan 

yang tidak sepenuhnya reversible. Gangguan bersifat progresif ini disebabkan 

oleh adanya inflamasi kronik akibat gas yang bersifat racun bagi tubuh. 

Penyebab utama PPOK antara lain asap rokok, polusi udara dari pembakaran, 

dan partikel – partikel gas berbahaya. Beberapa masalah akan timbul sehingga 

mengakibatkan kegagalan pernafasan yang didefinisikan sebagai kegagalan 

ventilasi dan kegagalan oksigenasi disebabkan karena gangguan pusat 

pernafasan, gangguan otot dinding dada dan peradangan akut jaringan paru 

yang menyebabkan sesak nafas (Alsagaf, 2005). 

Akhir – akhir ini Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) semakin sering 

diperbincangkan karena prevalensinya yang semakin meningkat. 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. WHO memperkirakan bahwa menjelang tahun 2020 

prevalensi PPOK akan meningkat. Di Indonesia kasus PPOK mencapai 4,8 juta 

penderita dengan prevalensi 5,6 persen di tahun 2013.Merokok merupakan 

faktor resiko penyebab PPOK di samping faktor resiko lainnya seperti polusi 

udara, faktor genetik dan lain – lainya (Riyanto dan Hisyam, 2007). 



2 

 

Sesak nafas terjadi akibat gangguan ventilasi saluran pernafasan dan menurunnya 

kemampuan fungsi kerja otot - otot pernafasan. PPOK menimbulkan berbagai 

tingkat gangguan antara lain batuk, nyeri dada, sesak nafas, odema, terjadinya 

perubahan pola nafas, perubahan postur tubuh. Faktor utama penyebab resiko 

PPOK adalah asap rokok atau merokok. Komponen-komponen dari asap rokok 

merangsang perubahan pada sel-sel penghasil mukus bronkus dan silia, silia yang 

melapisi bronkus mengalami kelumpuhan atau disfungsional serta metaplasia. 

Perubahan pada sel-sel penghasil mukus dan sel-sel silia ini mengganggu sistem 

eskalator mukosiliaris dan menyebabkan penumpukan mukus kental dalam jumlah 

besar dan sulit dikeluarkan dari saluran nafas.Penyakit Paru Obstruksi Kronik 

(PPOK) dapat dicegah dengan pengobatan teratur.  

Modalitas dari fisioterapi dapat mengurangi gangguan dari nyeri dada 

dengan menggunakan terapi latihan berupa breathing exercise. Untuk 

memperbaiki ventilasi saluran pernafasan dan meningkatkan kemampuan kerja 

otot – otot pernafasan maka dilakukan latihan Pursed Lip breathing 

exercise.Terapi ini akan mengurangi spasme otot pernafasan, membersihkan 

jalan nafas, melegakan saluran pernafasan (Hilmi, 2005). 

Pursed Lip breathing exercise merupakan latihan yang bertujuan untuk 

mengatur frekuensi dan pola pernafasan  sehingga mengurangi air trapping, 

memperbaiki ventilasi alveoli untuk memperbaiki pertukaran gas tanpa 

meningkatkan kerja pernafasan, mengatur dan mengkoordinasi kecepatan 

pernafasan sehingga bernafas lebih efektif dan mengurangi sesak nafas 

(Smeltzer, 2008) 
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Berdasarkan keterangan diatas fisioterapi memiliki peranan guna untuk 

menangani kasus Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK). Berdasarkan latar 

belakang diatas dan ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai manfaat terapi latihan pada kasus Penyakit Paru Obstruksi Kronik 

(PPOK). Maka penulis mengambil judul Pengaruh Pursed Lip Breathing 

Exercise terhadap Penurunan Tingkat Sesak Nafas pada Penyakit Paru 

Obstruksi Kronik (PPOK) di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

(BBKPM) Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk menentukan fokus 

pembahasan maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut : 

Apakah ada pengaruh penambahanPursed Lip Breathing exercise terhadap 

penurunan tingkat sesak nafas pada Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruhPursed Lip Breathing exercise terhadap 

penurunan sesak nafas pada Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam membuat 

suatu penelitian dan analisa kasus. 

2. Bagi Masyarakat  

Adapun secara umum di masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk : 

a. Mendapat gambaran tentang manfaat pemberian latihan breathing 

exercise terhadap pengurangan sesak nafas. 

b. Membantu penjelasan pengaruh pemberian latihan breating exercise 

pada Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) untuk peningkatan 

mobilitas sangkar thorak. 

3. Bagi institusi  

a. Memberikan refrensi dan bahan pembanding dalam kegiatan yang ada 

hubungnnya dengan pelayanan kesehatan. 

b. Memberikan ruang sudut pandang fisioterapi dalam menganalisa 

tentang pengaruh breathing exercise terhadap penurunan sesak nafas 

pada Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) 

4. Bagi Pembaca  

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kondisi PPOK stabil dan 

pengaruh breathing exercise untuk menurunkan tingkat sesak nafas pada 

PPOK. 

 


