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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Spirometri merupakan salah satu uji fungsi paru sederhana. Seorang

dokter harus terbiasa dengan uji funsi paru karena sering digunakan dalam

pengobatan dan evaluasi gejala pernapasan seperti sesak napas dan batuk,

serta diagnosis penyakit seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis

(PPOK) (Harahap et al, 2012).

Spirometri dapat menilai volume paru dan kapasitas paru. Selain itu,

spirometri dapat pula digunakan untuk mengukur aliran ekspirasi yaitu

volume ekspirasi paksa detik pertama (VEP1) dan kapasitas vital paksa

(KVP) (Harahap et al, 2012).

Kapasitas vital paksa merupakan volume udara yang dikeluarkan secara

paksa setelah inspirasi maksimal. Dalam keadaan normal udara dapat

dikeluarkan maksimal dalam waktu 3-4 detik. Pada subjek yang mengalami

obstruktif udara pada saluran napas terjadi pengeluaran udara maksimal yang

lebih lama dari keadaan normal. Penurunan kapasitas vital paksa paru terjadi

seiring dengan terjadinya peningkatan durasi paparan dan konsentrasi polutan

(Singh et al, 2015).

Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) merupakan penyakit umum

yang dapat dicegah dan dirawat. Penyakit ini memiliki ciri berupa terbatasnya

aliran udara yang persisten dan biasanya progresif disertai dengan adanya

respon inflamasi kronis yang tinggi pada saluran napas dan paru (GOLD,

2015).

Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 didapatkan

prevalensi PPOK di Indonesia sebanyak 3,7% dengan prevalensi terbanyak

yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 10%. Sementara untuk

provinsi Jawa Tengah prevalensi kejadian PPOK sebanyak 3,4% (Depkes RI,

2013).
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Pasien dengan PPOK sering kali mengalami penurunan berat badan dan

berdasarkan studi populasi dan indikator yang digunakan dalam menentukan

status gizi, 19-60% pasien mengalami malnutrisi. Perburukan secara klinis

pada pasien PPOK berhubugan dengan penurunan berat badan yang dapat

memicu penurunan kualitas hidup pasien (Shimray et al, 2014).

Patogenesis dari penurunan berat badan dari pasien dengan penyakit

kronis seperti PPOK belum jelas. Akan tetapi peningkatan usaha dalam

bernapas dan aktifitas otot pernapasan meningkatkan pengeluaran energi

istirahat sebanyak 50-100% di atas normal. Pasien PPOK yang mengalami

gizi kurang memiliki kadar faktor kaheksia dalam darah lebih besar dari pada

pasien PPOK dengan gizi yang baik (Shimray et al, 2014).

Nutrisi yang kurang berhubungan dengan keparahan obstruktif saluran

napas serta rendahnya VEP1 dan KVP secara langsung berkorelasi dengan

tingginya mortalitas dan morbiditas (Shah et al, 2012).

Indeks massa tubuh (IMT) atau body mass index (BMI) merupakan cara

yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang

berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan (Ristianingrum et al,

2010).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di BBKPM

Surakarta jumlah penderita PPOK yang ada di BBKPM Surakarta hingga

bulan Maret 2015 terdapat sebanyak 958 pasien.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan

antara indeks massa tubuh dan nilai kapasitas vital paksa paru pada pasien

penyakit paru obstruktif kronis stabil derajat 2 di Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat (BBKPM) Surakarta.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai

berikut : Adakah hubungan antara indeks massa tubuh dan nilai kapasitas

vital paksa paru pada pasien penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) stabil

derajat 2 di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat

hubungan antara indeks massa tubuh dan nilai kapasitas vital paksa paru pada

pasien penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) stabil derajat 2 di Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk

meningkatkan kualitas hidup terutama pada pasien PPOK

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan

antara indeks massa tubuh dan nilai kapasitas vital paksa paru pada pasien

penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) stabil derajat 2 di Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian

selanjutnya


