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 BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) atau Chronic Obstructive                     

Pulmonary Disease (COPD) adalah suatu penyumbatan menetap pada 

saluran pernapasan yang disebabkan oleh emfisema dan bronkitis kronis. 

Masalah utama yang menyebabkan terhambatnya arus udara tersebut bisa 

terletak pada saluran pernapasan (Bronkitis kronik) maupun pada 

parenkim paru (Emfisema). Kedua penyakit dapat dimasukkan ke dalam 

kelompok PPOK jika keparahan penyakitnya telah berlanjut dan 

obstruksinya bersifat progresif (Darmanto, 2009). 

Menurut WHO yang dituangkan dalam Panduan Global Initiative 

for Chronic Obstructive  Lung Disease (GOLD), Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis (PPOK) adalah penyakit dapat dicegah dan diobati, ditandai 

dengan keterbatasan aliran udara yang terus – menerus yang biasanya 

progresif dan berhubungan dengan respons inflamasi kronis pada saluran 

nafas dan paru-paru terhadap partikel atau gas yang beracun. World 

Health Organization (WHO) melaporkan terdapat 600 juta orang 

menderita PPOK di dunia dengan 65 juta orang menderita PPOK derajat 

sedang hingga berat. Pada tahun 2002 PPOK adalah penyebab utama 

kematian kelima didunia dan diperkirakan menjadi penyebab utama 
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ketiga kematian di seluruh dunia tahun 2030. Lebih dari 3 juta orang 

meninggal karena PPOK pada tahun 2005, yang setara dengan 5% dari 

semua kematian secara global (WHO,2015).  

Menurut Riset Kesehatan Dasar prevalensi terjadinya PPOK di 

Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 3,7% dan prevalensi di Jawa Tengah 

sebesar 3,4%. Dilihat dari jenis kelamin, penderita PPOK berjenis 

kelamin laki-laki di Indonesia sebanyak 4,2%, sedangkan penderita 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 3,3%. Adapun faktor yang 

berperan dalam peningkatan penyakit tersebut yaitu kebiasaan merokok 

yang masih tinggi baik perokok aktif, pasif maupun bekas perokok, polusi 

udara terutama di kota besar, di lokasi industri, dan di pertambangan. 

Terjadi pada lansia, riwayat infeksi saluran napas bawah berulang (seperti 

bronkitis, TB). Sedangkan gejala yang ditimbulkan pada pasien PPOK 

berupa sesak nafas, batuk disertai dengan sputum, aktifitas yang terbatas, 

penurunan berat badan.  

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, 

dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan 

dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, 

peralatan (physics, electroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi dan 

komunikasi (SK Menkes. No. 80 tahun 2013). 

Pada kasus Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) ini peranan 

fisioterapi yaitu mengurangi bahkan mengatasi gangguan terutama yang 
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berhubungan dengan gerak dan fungsi diantaranya mengurangi sesak 

nafas, membantu pengeluarkan sputum, meningkatkan ekspansi thorak 

dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, fisioterapi menggunakan modalitas Chest Physiotherapy 

meliputi nebulizer, kombinasi diafragma breathing exercise dan pursed 

lip breathing untuk mengurangi sesak nafas, coughing exercise untuk 

membantu pengeluarkan sputum, dan mobilisasi sangkar thorak untuk 

meningkatkan ekspansi thorak. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada kasus PPOK maka 

rumusan masalah dalam makalah ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh Nebulizer, dan Chest Physiotherapy terhadap 

penurunan derajat sesak napas pada kondisi PPOK ?  

2. Apakah ada pengaruh Nebulizer, dan Chest Physiotherapy terhadap 

pengeluaran sputum pada kondisi PPOK ? 

3. Apakah ada pengrauh Nebulizer, dan Chest Physiotherapy terhadap 

peningkatan ekspansi sangkar thorak pada kondisi PPOK ?  

4. Apakah ada pengaruh Nebulizer, dan Chest Physiotherapy terhadap 

peningkatan aktifitas fungsional ? 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dicapai 

oleh penulis sebagai berikut : 
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1. Tujuan Umum  

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam mempelajari, 

mengidentifikasi dan mengetahui manfaat fisioterapi dalam mengatasi 

permasalahan PPOK. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh pemberian nebulizer, dan chest 

physiotherapy  terhadap derajat sesak napas pada kondisi PPOK. 

b. Mengetahui pengaruh pemberian nebulizer, dan chest 

physiotherapy  terhadap pengeluarkan sputum pada kondisi 

PPOK. 

c. Mengetahui pegaruh pemberian nebulizer, dan chest 

physiotherapy terhadap peningkatan ekspansi sangkar thorak pada 

kondisi PPOK 

d. Mengetahui pengaruh pemberian nebulizer, dan chest 

physiotherapy  terhadap peningkatan aktifitas dan kemampuan 

fungsional  

D. Manfaat  

 Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh penulis terhadap Karya 

Tulis Ilmiah adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis, menambah 

tata cara tentang penelitian, menambah pengetahuan tentang 

penatalaksaan fisioterapi pada kasus PPOK. 
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2. Bagi Fisioterapi/Tenaga Kesehatan 

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi tenaga kesehatan 

khususnya fisioterapi dalam memberikan intervensi terhadap kasus 

PPOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


