
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru 

kronik yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara didalam saluran 

napas yang tidak sepenuhnya reversible dan bersifat progresif  (Kemenkes 

RI, 2008). Sedangkan Menurut Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease (GOLD, 2016) PPOK merupakan suatu penyakit dengan 

karakteristik yaitu keterbatasan saluran napas. Keterbatasan saluran napas 

tersebut biasanya progresif dan berhubungan dengan respons inflamasi 

dikarenakan bahan yang merugikan atau gas. 

Prevalensi hasil Penelitian ini didapat dari Bold Study pada 12 

negara di dunia dengan jumlah sampel total sebesar 9425 responden yang 

telah dilakukan pemeriksaan spirometri dan mengisi kuesioner yang berisi 

gejala respirasi, status kesehatan serta faktor risiko pajanan PPOK 

(Oemiati, 2013). PPOK di 12 negara Asia Tenggara diperkirakan sebesar 

6,3% dengan prevalensi maksimum ada di Negara Vietnam (6,7%) dan 

RRC (6,5%). Menurut World Healty Organization (WHO), 600 juta orang 

menderita PPOK di seluruh dunia, dan ini diperkirakan akan terus 

meningkat. Di Indonesia, diperkirakan terdapat 4,8 juta (5,6%) penderita 

PPOK di tahun 2013 (JRI, 2007). 
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Penulis melakukan study pendahuluan di Provinsi Jawa Tengah 

khususnya Kota Surakarta populasi penderita PPOK di BBKPM dalam 

satu tahun terakhir dengan pasien baru 282 dan pasien lama sebanyak 2397 

kunjungan. Penderita PPOK yang melakukan kunjungan ke fisioterapi 

pada bulan januari 2018 sebanyak 76 orang.  

Merokok merupakan faktor resiko penyebab PPOK di samping 

faktor resiko lainnya seperti polusi udara, faktor genetik dan lain – lainya 

(Riyanto, BS., 2007). Gejala yang sering muncul sesak. Sesak napas 

terjadi akibat gangguan ventilasi saluran pernapasan dan menurunnya 

kemampuan fungsi kerja otot-otot pernapasan. PPOK menimbulkan 

berbagai tingkat gangguan antara lain batuk, nyeri dada, sesak napas, 

terjadinya perubahan pola napas, perubahan postur tubuh (Kerja, Lepo, & 

Kendari, 2017). 

Gangguan tersebut menghambat ekspansi sangkar thoraks, 

meningkatkan beban kerja otot pernapasan dan mengurangi kapasitas 

fungsional dengan adanya hubungan yang saling tergantung antara sistem 

pernapasan dan muskuloskeletal, berbagai teknik intervensi fisioterapi 

telah di sarankan untuk pengobatan gejala PPOK. Tujuannya merupakan 

meningkatkan mobilitas struktur thoraks yang terlibat dalam mekanisme 

pernapasan.  

Diaphragmatic merupakan lembaran otot dan tendon berbentuk 

kubah yang berfungsi sebagai otot respirasi utama dan memainkan peran 

penting dalam proses pernapasan. Menurut sisipannya, diaphragmatic 
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dapat dibagi dalam bagian kosta, lumbar, dan sternal. Bagian sternal 

muncul dengan dua bundel serat kecil dari aspek posterior prosesus 

xifoideus, mendekati puncak, bagian kosta (atau lateral) muncul dari aspek 

dalam dan superior dari enam tulang rusuk terakhir, dengan interdigitasi 

dengan otot transversal abdomen (Burdoni B, 2016). 

Fisioterapi berperan penting untuk  mengatasi permasalahan yang 

timbul, salah satunya pada kasus Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) 

yaitu untuk meningkatakan kapasitas paru, mengurangi sesak napas dan 

aktivitas fungsional, sesuai dengan peran fisioterapi menurut Peraturan 

Mentri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2013 BAB 1 pasal 

1 ayat 2 tentang penyelenggaraan kerja dan praktik fisioterapi. Dalam 

bidang fisioterapi telah banyak cara pendekatan, metode dan tehnik yang 

dikembangkan guna melengkapi dan memperkaya dasar keilmuan dalam 

mengatasi masalah fisik dan fungsional bagi penderita PPOK.  

Rasulullah SAW bersabda: يِن )رواه البخاري َمْن يُِرِد هللاُ بِِه َخْيًرا يُفَقِّْههُ فِيالدِّ

 Artinya:  “Barang siapa dikehendaki bagi oleh Allah, maka Allah ومسل

memberi kepahaman untuknya tentang ilmu”, (HR. Bukhari dan Muslim). 

Diaphragmatic  Release Technique merupakan sebuah intervensi yang 

dimaksudkan untuk secara langsung meregangkan serat otot 

diaphragmatic (Rocha et al., 2015). Metode ini memiliki dasar ilmiah 

yang masih baru di kenal dan di kembangkan oleh fisioterapi khususnya di 

Amerika, latian untuk pasien dengan gangguan paru kronik yang memiliki 

permasalahan pada mobilitas dan eslastisitas otot diaphragmatic. 
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Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Diaphragmatic  

Release Techniqueterhadap Mobilitas Sangkar Thoraks pada Penderita 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di BBKPM Surakarta”. Banyak 

masalah yang ditemukan oleh penulis pada kondisi PPOK dimana 

beberapa masalah yang timbulkan merupakan penurunan mobilitas 

sangkar thoraks, penurunan elastisitas diaphragmatic, sesak nafas, 

penurunan kapasitas paru namun penulis hanya akan menilai sebatas pada 

perkembangan sangkar thoraks saja dengan alat ukur berupa meterline. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada Pengaruh Pemberian diaphragmatic  release technique 

terhadap mobilitas thoraks pada Penderita Penyakit Paru Obstruktif 

(PPOK) di BBKPM Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian diaphragmatic  release 

technique terhadap mobilitas thoraks pada Penderita Penyakit Paru 

Obstruktif (PPOK) di BBKPM. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui mobilitas sangkar thoraks sebelum dilakukan 

diaphragmatic release technique 
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b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian diaphragmatic  release 

technique terhadap mobilitas sangkar thoraks. 

c. Untuk mengetahui mobilitas sangkar thoraks sesudah diberikan 

Diaphragmatic  Release Technique. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan tentang 

manfaaat dan mekanisme dari Pengaruh Pemberian diaphragmatic  

release technique terhadap mobiltas sangkar thoraks pada Penderita 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di BBKPM Surakarta. 

2. Bagi Fisioterapi 

Dengan penelitian ini diharapkan seorang fisioterapis menambah 

wawasan bagi pengembangan dari metode diaphragmatic  release 

techniqueterhadap mobilitas sangkar thoraks pada Penderita Penyakit 

Paru Obstruktif (PPOK) serta hasil penelitian ini dapat menambah 

bukti ilmiah fisioterapi tentang pemberian diaphragmatic  release 

technique . 

3. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

diteliti lebih lanjut sekaligus membuka wawasan berpikir ilmiah 

dalam melihat permasalahana yang timbul dalam lingkup fisioterapi. 


