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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru

yang ditandai dengan hambatan aliran udara napas dari paru yang persisten

(WHO, 2012). Di dunia, Asma dan PPOK merupakan penyebab kematian

10.7% dari Non Communible Disease (WHO,2014). Di Amerika, PPOK

penyebab kematian keempat yang mengenai lebih dari 10 juta orang. Akan

diperkirakan naik dari urutan keenam menjadi urutan ketiga dari penyebab

kematian terbanyak dunia tahun 2020 (Reilly dan Silverrman, 2012).

Jumlah penderita PPOK sedang hingga berat di Asia pada tahun 2006

mencapai 56,6 juta pasien dengan prevalensi 6,3%. Di Indonesia

diperkirakan ada 4,8 juta pasien dengan prevalensi 5,6% (PDPI, 2011).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Provinsi

Jawa Tengah khususnya di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

(BBKPM) Surakarta, didapatkan jumlah penderita PPOK tahun 2014

adalah 3.743 pasien dan pada bulan Januari hingga Maret 2015 sebanyak

958 pasien.

Gangguan obstruktif yang disebabkan gangguan atau penyempitan

atau resistensi saluran napas dapat diukur secara tidak langsung dengan

mengukur Kapasitas Vital Paksa (KVP), selain itu bisa menggunakan

Volume Ekspirasi Paksa dalam 1 detik (VEP1) yang keduanya dinyatakan

sebagai rasio (VEP1/KVP) (Wulandari et al,2013). Pada PPOK, dimana

pada obstruksi didapatkan %VEP1 (VEP1 prediksi) adalah < 80% dan

VEP1% (VEP1/KVP) < 75 %. VEP1 % (VEP1/KVP) adalah parameter

paling umum yang dipakai untuk menilai seberapa berat derajat PPOK dan

memantau perjalanan penyakit PPOK (PDPI,2011).

PPOK derajat III merupakan PPOK dengan hasil pengukuran

spirometri VEP1 <30% atau < 50% prediksi atau VEP1/KVP < 70%.

PPOK derajat III ini merupakan PPOK berat yang ditandai dengan sesak
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nafas lebih berat pada skala sesak derajat 3 dan 4 yaitu sesak timbul ketika

berjalan 100 meter atau bila mandi dan berpakaian. Pasien mengalami

sesak nafas disertai gagal nafas kronik dan bisa terjadi komplikasi tanda-

tanda kor pulmonal. Pada PPOK derajat berat ini juga terlihat perubahan

cara bernafas atau perubahan bentuk anatomi toraks (PDPI,2011).

Malnutrisi mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur,

elastisitas, dan fungsi paru; kekuatan dan ketahanan otot pernafasan;

mekanisme pertahanan imunitas paru; dan pengaturan nafas

(Fatisari,2013). Penurunan berat badan karena asupan diet yang tidak

adekuat berkorelasi secara bermakna dengan buruknya prognosis PPOK

(Fatisari,2013). Jika asupan kalori berkurang, tubuh akan memecah protein

pada otot termasuk otot pernapasan (Fajrin,2015). Indeks Massa Tubuh

(IMT) adalah cara yang paling sederhana untuk memantau status gizi

orang dewasa dan berkaitan dengan kekurangan maupun kelebihan berat

badan (Ristianingrum,2010). Hipoksemia kronik dan hiperkapnia terjadi

pada PPOK yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan energi dan

hipermetabolisme akibat kerja muskulus respirasi yang meningkat

(Fajrin,2015).

Hasil penelitian di India menunjukkan adanya korelasi yang baik

pada hubungan antara IMT dan VEP1/KVP (r = 0,648, p = 0,003) (Gupta

et al, 2010). Hasil penelitian di Purwokerto Jawa Tengah menunjukkan

hubungan antara indeks massa tubuh dengan kapasitasi vital (KV), volume

cadangan inspirasi (VCI), kapasitas inspirasi (KI), kapasitas vital paksa

(KVP) serta volume ekspirasi paksa dalam 1 detik (VEP1) memberikan

hasil yang bermakna (Fajrin, 2015). Pada penelitian yang dilakukan di

Kota Ungaran Kabupaten Semarang dinyatakan bahwa tidak ada hubungan

yang bermakna antara status gizi yang diukur dengan IMT dengan KVP

(Trisnawati,2007). Dalam penelitian yang dilakukan Helala tahun 2014

didapatkan hasil tidak ada hubungan yang signifikan antara IMT dan nilai

VEP1/KVP pada pasien PPOK (Helala et al,2014).
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji

apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dan nilai VEP1/KVP

pada pasien PPOK stabil derajat III di Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat (BBKPM) Surakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah

sebagai berikut : Apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh

dan nilai VEP1/KVP pada pasien PPOK stabil derajat III di Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan

antara indeks massa tubuh dan nilai VEP1/KVP pada pasien PPOK stabil

derajat III di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara indeks

massa tubuh dan nilai VEP1/KVP pada pasien PPOK stabil derajat III

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta.

b. Manfaat bagi ilmu penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan

serta dapat digunakan sebagai acuan atau bahan untuk penelitian

selanjutnya.

c. Manfaat bagi institusi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi untuk antisipasi

kejadian dan langkah penanganan lanjut pada pasien PPOK seperti

melakukan perujukan pasien PPOK untuk melakukan konseling gizi

serta meningkatkan kualitas hidup pada pasien PPOK.


