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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru 

kronik yang disertai dengan hambatan aliran udara disaluran napas yang tidak 

sepenuhnya reversible. Sumbatan aliran udara tersebut pada umumnya 

bersifat progresif dan berhubungan pada respon inflamasi abnormal paru-paru  

terhadap partikel maupun gas berbahaya. PPOK ini bisa disebabkan oleh 

bronkitis kronik, emfisema ataupun akibat dari keduanya (Abidin, Yunus, 

Wiyono, & Ratnawati, 2009). 

Bronkitis kronik ditandai dengan batuk dan produksi sputum yang 

berlebihan (ekspektorasi) dengan disertai rasa lemah dan tidak nyaman akibat 

dari batuk kronik berdahak tersebut. Penderita akan mengalami produksi 

sputum yang berlebihan saat musim penghujan atau musim dingin pada 

negara dengan 4 musim. Penyebabnya yaitu infeksi virus pernapasan dan 

infeksi bakteri, dan penyebab lainnya seperti polusi lingkungan, gagal jantung 

kongestif, emboli paru, pemberian oksigen yang tidak tepat dan obat-obatan 

seperti narkotika. Virus yang paling sering dijumpai pada ekspektorasi 

bronkitis kronik yaitu virus influenza A atau parainfluenzae, coronavirus, dan 

rhinovirus (Sutoyo, 2009). 
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Menurut World Health Organization (WHO) bronkitis kronis 

merupakan jenis penyakit yang dekat dengan chronic obstructive pulmonary 

disease ataupun penyakit paru obstruktif kronik. Saat ini, penyakit bronkitis 

diderita oleh sekitar 64 juta orang di dunia. Penggunaan tembakau, merokok, 

virus, bakteri, parasit dan jamur, polusi udara dalam ruangan/luar ruangan dan 

debu serta bahan kimia adalah faktor resiko utama. Di Amerika Serikat 

prevalensi rate untuk bronkitis kronik adalah berkisar 4,45% atau 12,1 juta 

jiwa dari populasi perkiraan yang digunakan 293 juta jiwa. Untuk daerah 

ASEAN, negara Thailand salah satu negara yang merupakan angka 

ekstrapolasi tingkat prevalensi bronkitis kronik yang paling tinggi yaitu 

berkisar 2.885.561 jiwa dari populasi perkiraan yang digunakan sebesar 

64.865.523 jiwa. 

Angka kejadian bronkitis di Indonesia sampai saat ini belum diketahui 

secara pasti. Namun, bronkitis merupakan salah satu bagian dari penyakit 

paru obstruktif kronik yang terdiri dari bronkitis kronik dan 

emfisema/gabungan dari keduanya. Di Indonesia diperkirakan terdapat 4,8 

juta pasien PPOK dengan prevalensi 5,6%. Angka tersebut bisa terus naik 

seiring banyaknya jumlah perokok karena 90% pasien PPOK adalah 

perokok/mantan perokok. (Kementrian Kesehatan RI, 2013). 

Menurut PMK RI nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan 

fisioterapi bahwa fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang 

bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta 

fungsi tubuh dari individu atau kelompok menggunakan penanganan secara 
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manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) 

pelatihan fungsi serta komunikasi (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

Dari data yang didapati di BBKPM Surakarta impairment dari bronkitis 

kronik yaitu berupa penurunan ekspansi sangkar thorak, adanya sesak napas, 

adanya batuk berdahak, nyeri tekan pada otot bantu pernapasan serta spasme 

otot bantu pernapasan. Sedangkan untuk functional limitation meliputi 

gangguan untuk melakukan aktifitas sehari-hari seperti melakukan perawatan 

diri, aktivitas rumah tangga lainnya. Maka dari itu fisioterapi diharapkan 

dapat membantu dalam proses rehabilitasi pada keluhan yang dialami pasien 

dengan kasus bronkitis kronik. Modalitas yang digunakan penulis untuk kasus 

bronkitis kronik yaitu penggunaan Nebulizer, Stretching, Postural Drainage, 

batuk efektif, Diafragmatic Breathing dan Pursed Lip Breathing.  

Pemberian Nebulizer, Diafragmatic Breathing dan Pursed Lip 

Breathing ini bertujuan untuk mengurangi sesak napas dan batuk. Pemberian 

Stretching untuk merelaksasikan otot-otot bantu pernapasan dan mengurangi 

nyeri tekan pada otot-otot bantu pernapasan yang mengalami spasme. 

Pemberian Postural Drainage dan batuk efektif bertujuan untuk membantu 

dalam pengeluaran sputum dari saluran pernapasan. Dengan pemberian 

modalitas tersebut, penulis mengharapkan adanya perkembangan kesembuhan 

dari pasien. Hal ini sebagaimana Imam Muslim „merekam‟ sebuah hadits dari 

Jabir bin „Abdullah radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, bahwasannya 

beliau bersabda, 
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اِء بََرأَ بِإِْذِن هللاِ َعزَّ َو َجلَّ   لُِكلِّ َداٍء َدَواُء، فَإَِذا أُِصْيَب َدَواُء الدَّ

 “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu 

penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah „Azza wa Jalla” (HR. 

Muslim IV/1729). Dari hadist ini didapati bahwa setiap penyakit selalu 

memiliki obat yang tepat dan kita sebagai manusia harus tetap berusaha dan 

berikhtiar dalam mencari kesembuhan tersebut salah satu usaha tersebut 

adalah  melakukan fisioterapi untuk penganan penyakit bronkitis kronis 

tersebut di BBKPM Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pada rumusan masalah yang diajukan sesuai dengan masalah yang 

timbul pada kasus bronkitis kronik adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Nebulizer, Diafragmatic breathing dan Pursed Lip Breathing 

dapat mengurangi sesak napas pada kondisi bronkitis kronik? 

2. Apakah Stretching dapat merelaksasikan dan menurunkan nyeri tekan otot 

bantu pernapasan pada kondisi bronkitis kronik? 

3. Apakah Postural Drainage dan Batuk Efektif dapat membantu dalam 

pengeluaran sputum dari saluran pernapasan pada kondisi bronkitis 

kronik? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis ilmiah pada 

kondisi bronkitis kronik adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam mempelajari dan 

mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul pada kondisi bronkitis 

kronik. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: 

a. Mengetahui pengaruh dari pemberian Nebulizer dan Diafragmatic 

breathing dan Pursed Lip Breathing dapat mengurangi sesak napas 

pada kondisi bronkitis kronik. 

b. Mengetahui pengaruh dari pemberian Stretching dapat merelaksasikan 

dan menurunkan nyeri tekan otot bantu pernapasan pada kondisi 

bronkitis kronik. 

c. Mengetahui pengaruh dari pemberian Postural Drainage dan Batuk 

efektif dapat membantu dalam pengeluaran sputum dari saluran 

pernapasan pada kondisi bronkitis kronik. 

 

D. Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis ilmiah pada kondisi 

bronkitis kronik adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Umum 

Penulisan karya tulis ilmiah ini untuk menambah pengetahuan dalam 

menangani masalah-masalah yang timbul pada kondisi bronkitis 

kronik. 



6 
 

2. Manfaat Secara Khusus 

a. Bagi Masyarakat 

Dalam karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang peran  

fisioterapi pada kondisi bronkitis kronik. 

b. Bagi Tenaga Kesehatan 

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi 

tenaga kesehatan khususnya fisioterapi dalam memberikan 

intervensi pada pasien dengan kondisi bronkitis kronik. 

c. Bagi Penulis 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan menambah 

wawasan keilmuan penulis dan menambah pengetahuan penulis 

tentang penatalaksanaan dan intervensi yang dapat diberikan pada 

pasien dengan kondisi bronikitis kronik. 

d. Bagi Akademik 

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapakn dapat memberi 

informasi keilmuan dan pengalaman yang bermanfaat kepada 

dosen dan mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 


