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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Polusi udara sangat berhubungan dengan keaadaan paru, terutama 

pada fungsi paru. Sesorang yang terkena polusi udara secara terus 

menerus, maka akan terjadi perubahan pada fungsi paru-paru mereka 

(Schikowski et al., 2013). Indonesia merupakan negara dengan tingkat 

polusi udara tertinggi ke-3 di dunia dengan 70% polutan berasal dari emisi 

kendaraan bermotor (Halim dan Ghozali, 2011). Polusi udara menurunkan 

Forced Expiratory Flow (FEF) pada 25-75 % dan juga menyebabkan 

penurunan nilai FEV1. Tanda ini merupakan marker awal dari kerusakan 

saluran pernapasan (Downs et al., 2007 dalam Schikowski et al., 2013). 

Penyakit pada paru secara garis besar dibagi dalam 2 kelompok, 

yaitu penyakit paru restriksi dan obstruksi. Restriksi adalah keterbatasan 

kemampuan paru untuk mengembang dan mengempis sesuai aliran udara 

yang masuk dan keluar. Restriksi paru dapat disebabkan oleh beberapa hal 

seperti adanya fibrosis, debris atau sisa infeksi (pneumonitis) maupun 

gangguan pada neuromuskular. Sementara, obstruksi adalah sumbatan 

saluran napas (dalam hal ini ialah paru). Sumbatan ini dapat disebabkan 

oleh fibrosis, cairan, partikel solid ataupun benda lain yang bisa berada di 

dalam paru (Price & Wilson, 2005). 
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Forced Expiratory Volume in One Second (FEV1) merupakan 

indeks sensitif pada perkembangan paru dan berkaitan dengan 

antropometri dan usia. FEV1 merupakan indeks yang paling sering 

digunakan untuk menentukan kelainan obstruksi jalan napas, 

bronkokonstriksi maupun bronkodilatator (Astell-Burt et al., 2013). Faktor 

yang mempengaruhi nilai FEV1 antara lain umur, jenis kelamin, riwayat 

merokok, perokok pasif, IMT, riwayat asma, penggunaan inhaler, dan 

kualitas udara (Wheeler et al., 2005).  

Bila % FVC predicted lebih dari sama dengan 80% dan 

FEV1/FVC lebih dari sama dengan 70% maka berarti fungsi parunya 

dalam batas normal. Bila % FVC predicted kurang dari 80% dan 

FEV1/FVC kurang dari sama dengan 70% maka berarti restriktif. Bila % 

FVC predicted lebih dari sama dengan 80% dan FEV1/FVC kurang dari 

70% maka berarti obstruktif, dan bila % FVC predicted kurang dari 80% 

dan FEV1/FVC kurang dari 70% maka berarti tipe kombinasi obstruktif 

dan restriktif (Muliarta & Susi, 2007).  

Penelitian yang dilakukan Regional COPD Working Group (2003) 

di 12 negara Asia Pasifik pada 56,6 juta orang menunjukkan estimasi 

prevalens PPOK seluruhnya 6,3%, untuk Indonesia sebesar 5,6% orang 

terkena PPOK.  

Barrel chest bukan merukapan penyakit melainkan gejala yang 

memanifestasikan suatu penyakit (PDPI, 2003). Umumnya merupakan 

tanda pada fase akhir PPOK akibat penambahan volume paru karena 
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adanya hambatan aliran udara yang berlangsung kronik (Ballestas et al., 

2008). 

Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga adalah rumah sakit 

khusus milik pemerintah yang dipercaya sebagai pusat rujukan paru 

wilayah Jawa Tengah. Rumah sakit ini mencakup sebagian wilayah Jawa 

Tengah. Dari arsip bagian rekam medis menunjukkan bahwa kunjungan 

rumah sakit pada tahun 2010 mencakup wilayah: Kabupaten Semarang 

35,44%, Salatiga 25,44%, Grobogan 11,87%, Boyolali 8,36%, Demak 

5,45%, Magelang 4,97% dan sisanya dari kabupaten lain di Jawa Tengah. 

Sedangkan kunjungan penderita asama rawat jalan pada tahun 2010 

mencapai 2.578 atau 7,64% dan pada tahun 2011 sampai dengan bulan 

September mencapai 2.295 atau 8,7% (Srihartoto, 2011). Survey 

pendahuluan yang penulis lakukan di RS Paru dr Ario Wirawan Salatiga 

mendapatkan hasil bahwa Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 

menduduki peringkat pertama 10 besar kunjungan rawat inap dan rawat jalan 

selama 3 tahun terakhir. Selain itu, 6 dari 38 pasien rawat inap dan rawat jalan 

yang didiagnosa mengalami gangguan paru obstruksi memiliki bentuk dada 

tong. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang hubungan antara nilai Forced Expiratory 

Volume In One Second (FEV1) dengan kejadian barrel chest pada 

Penderita gangguan paru obstruksi di Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan 

Salatiga. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara nilai Forced Expiratory Volume 

In One Second (FEV1) dengan kejadian barrel chest pada Penderita 

gangguan paru obstruksi di Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini  adalah untuk 

mengetahui hubungan antara nilai Forced Expiratory Volume In One 

Second (FEV1) dengan kejadian barrel chest pada Penderita gangguan 

paru obstruksi di Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat menambah wawasan dan wacana keilmuan penulis di bidang 

fisioterapi khususnya fisioterapi pulmonal dalam mengetahui 

hubungan antara nilai Forced Expiratory Volume In One Second 

(FEV1) dengan kejadian barrel chest pada Penderita gangguan 

paru obstruksi. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenaik kelainan 

paru obstruksi. 
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi fisioterapis/institusi, sebagai landasan atau dasar mengenai 

usaha promotif dan preventif dalam menangani penyakit-penyakit 

yang berhubungan dengan gangguan paru. 

b. Bagi masyarakat, sebagai deteksi dini dalam mencegah kejadian 

barrel chest dan dapat memberikan intervensi lebih awal terkait 

dengan kejadian bentuk dada abnormal. 


