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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan penyebab 

utama morbiditas dan mortalitas di Amerika Serikat dan dibelahan 

dunia lainnya. Eksaserbasi PPOK (eskalasi periodik gejala batuk, 

dyspnea, dan produksi sputum) merupakan penyebab utama terhadap 

fungsi paru-paru yang kian memburuk, penurunan kualitas hidup, 

diperlukan perawatan mendesak atau rawat inap, dan biaya perawatan 

untuk PPOK. Penelitian yang dilakukan selama dekade terakhir telah 

memberikan kontribusi banyak untuk pemahaman kita saat ini tentang 

patogenesis dan pengobatan PPOK (Gerard et al., 2014). 

Penelitian yang dilakukan di Jepang menunjukkan bahwa 

prevalensi PPOK antara laki-laki lebih tinggi dari kalangan perempuan 

dengan tingkat perbandingan sebesar 7.04 banding 5.79, orang yang 

berusia > 60  lebih rentan terkena PPOK dibanding yang berusia < 60 

tahun. Perbandingan resiko terkena PPOK antara perokok dan bukan 

perokok sebesar 8,6 banding 2,8 (Badway, 2015). Sedangkan 

prevalensi PPOK di negara-negara Asia Tenggara diperkirakan 6,3% 

dengan prevalensi tertinggi terdapat di Vietnam (6,7%) dan China 

(6,5), (Oemiati, 2013). Sementara di Indonesia, telah mencapai 4,8 juta 

yang 90% adalah perokok atau mantan perokok ( Mulyadi,2016). 

.  
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Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis pada bulan 

Oktober 2016 di BBKPM Surakarta didapatkan hasil: jumlah pasien 

pada bulan September di BBKPM Surakarta sebanyak 256 orang, 

diantaranya ada 68 pasien PPOK yang terdiri dari 59 pasien laki-laki 

dan 9 pasien perempuan dengan kisaran usia 37-86 tahun. 

Kejadian PPOK juga berkorelasi dengan jumlah total partikel yang 

telah dihirup oleh seseorang selama hidupnya. Di banyak negara, 

polusi udara akibat kebakaran hutan dan bahan bakar biomasa yang 

lain juga dapat meningkatkan resiko terjadinya PPOK. Akan tetapi 

merokok merupakan faktor risiko utama dalam menyebabkan 

perkembangan dan peningkatan PPOK (GOLD, 2007; Mannino dan 

Kathryn, 2006). 

Peningkatan resiko terjadinya PPOK tersebut seperti yang sudah 

difirmankan oleh Allah dalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 41 yang 

artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (kejalan yang benar), dan juga pada surat Al- A’raf ayat 31 

yang artinya “Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”, 

dalam kasus ini berlebih-lebihan yang dimaksud adalah merokok. 

PPOK memiliki gejala-gejala yang progresif, salah satunya yang 

sangat berpengaruh yang membuat pasien PPOK datang berobat 
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adalah sesak napas. Sesak napas adalah suatu gejala kompleks yang 

merupakan keluhan utama, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

fisiologi, psikologi, sosial, dan juga lingkungan. Sesak napas secara 

kualitatif berbeda pada setiap individu penderita PPOK dan sangat 

tergantung dari bentuk patofisiologi yang terjadi yang tentunya 

bervariasi pada penyakit yang heterogen dan kompleks ini (Antoniu, 

2010). 

Dispnea atau sesak nafas merupakan gejala utama dan dapat 

melemahkan pasien penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Beberapa 

faktor patofisiologi yang berkontribusi dalam munculnya dypsnea 

termasuk (1) peningkatan intrinsik beban mekanis otot-otot inspirasi, 

(2) peningkatan pembatasan mekanik dinding dada, (3) kelemahan 

fungsional otot inspirasi, (4) peningkatan ventilasi, (5) kelainan 

pertukaran gas, (6) kompresi jalan nafas dinamis, (7) efek 

kardiovaskuler (Gosselink, 2003). 

Peran fisioterapi dalam pengelolaan PPOK termasuk menangani 

masalah yang berhubungan dengan mengurangi kerja pernapasan, 

mengajarkan pembersihan jalan napas, meningkatkan mobilitas dan 

mempromosikan rehabilitasi serta berkontribusi terhadap penyediaan 

layanan ventilasi noninvasif yang efektif (Mikelsons, 2008). 

Latihan bernafas dan posisi duduk dengan maju-bersandar telah 

dianjurkan sebagai terapi intervensi pada pasien dengan paru obstruktif 

kronis (PPOK) untuk meringankan dyspnea dan meningkatkan fungsi 
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paru. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa PLB memiliki manfaat 

untuk peningkatan volume tidal (TV) dan mengurangi laju pernapasan 

(RR) pada pasien dengan PPOK. Selain itu, PLB telah terbukti 

menyebabkan peningkatan gerakan tulang rusuk dan rekrutmen otot 

aksesori saat inspirasi dan ekspirasi (Kim et al., 2012). 

Mengatasi dipsnea merupakan tujuan penting dari pengobatan 

PPOK, beberapa perawatan konvensional yang dapat diberikan seperti 

terapi bronkodilator, latihan olahraga, terapi oksigen, latihan kontrol 

nafas yang juga diterapkan untuk mengurangi derajat dyspnea. Kontrol 

nafas adalah istilah yang mencakup semua rentang untuk latihan, 

ekspirasi aktif, nafas pelan dan dalam, nafas sambil mengerutkan bibir 

(PLB), terapi relaksasi, posisi tubuh tertentu, latihan otot inspirasi, dan 

nafas perut (Gosselink, 2003). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik 

dan ingin mengetahui apakah terdapat Pengaruh penambahan 

positioning dan pursed lip breathing pada terapi nebulizer terhadap 

penurunan derajat sesak nafas pasien penyakit paru obstruktif  kronis 

di BBKPM Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah ada perbedaan penurunan derajat sesak nafas pada 

kelompok yang diberikan positioning, pursed lip breathing dan 
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nebulizer dengan kelompok yang hanya diberikan nebulizer 

terhadap pasien PPOK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

a. Untuk mengetahui pengaruh penambahan positioning dan 

pursed lip breathing pada terapi nebulizer terhadap penurunan 

derajat sesak nafas pada penderita penyakit paru obstruksi 

kronis (PPOK) 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi nebulizer 

terhadap penurunan derajat sesak nafas pada pasien penyakit 

paru obstrksi kronis (PPOK) 

2. Tujuan Khusus: 

Untuk mengetahui perbedaan penurunan derajat sesak nafas pada 

kelompok yang diberikan penambahan positioning dan pursed lip 

breathing pada terapi nebulizer dengan kelompok yang hanya 

diberikan nebulizer terhadap  pasien penyakit paru obstruksi kronis 

(PPOK). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan  

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh berupa penurunan sesak nafas dengan pemberian 

positioning dan pursed lip breathing pada pasien PPOK  yang 

diberikan terapi nebulizer. 

2. Bagi Institusi Pelayanan Fisioterapi  

Untuk dapat memberikan wawasan bagi fisioterapi akan 

permasalahan tentang kardiovaskuler dan cara penanganan yang 

tepat, efisien dan tidak merugikan pasien, serta dapat diterapkan di 

dalam praktik klinis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai referensi ilmiah bagi fisioterapis dalam menangani 

permasalahan sesak nafas pada pasien PPOK.  

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang penanganan 

yang tepat dan sejauh mana penambahan positioning dan pursed lip 

breathing pada terapi nebulizer dapat mengurangi derajat sesak 

nafas pasien PPOK. 

 


