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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Prevalensi kejadian PPOK di dunia rata-rata berkisar 3-11%, saat 

ini PPOK menjadi penyebab kematian keempat di dunia dan di prediksikan 

akan  menjadi penyebab utama kematian pada tahun 2020 (GOLD, 2014). 

Pada tahun 2013, di Amerika Serikat PPOK adalah penyebab utama 

kematian ketiga, dan lebih dari 11 juta orang telah didiagnosis PPOK. 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi mempunyai 

prevalensi lebih besar. Data riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan 

prevalensi PPOK mencapai 3,7%. Prevalensi PPOK di Jawa Tengah sebesar 

3,4% (4,5). Proporsi merokok setiap hari di Kabupaten Temanggung 

mencapai 36,2% dan situasi ini terjadi karena kabupaten Temanggung 

termasuk penghasil tembakau terbesar. Delapan puluh persen PPOK dialami 

pada usia muda yang tidak paham bahaya rokok.(RISKESDAS, 2013).  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Rumah Sakit 

paru dr.Ario Wirawan Salatiga rata-rata kunjungan pasien rawat inap di 

bangsal dalam waktu 1 bulan mencapai 75-80. Prevalensi tertinggi dari 

semua pasien PPOK antara mereka yang berusia 60-69 tahun. Prevalensi 

terendah ditemukan pada mereka yang di bawah 40 tahun. Dari survey 

pendahuluan yang peneliti lakukan Di Rumah sakit Paru dr.Ario Wirawan 

Salatiga  di dapatkan hasil bahwa PPOK pada  pasien rawat inap disebabkan 

adanya polusi udara dan merokok. 
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Dalam sebuah Hadist Riwayat Muslim, Abu Ruqayyah Tamim 

berkata “Inilah nasihatku untuk diriku sendiri, dan saudaraku kaum 

muslimin, yang terbelenggu dengan candu rokok, untuk mereka yang 

mencari ketenangan dengan merokok, padahal seorang mu’min mencari 

ketengan melalui dzikir dan shalat…”(Darul kutub al islamiyah. 

1425H/2004M). Tujuan dari hadist tersebut adalah agar manusia tidak 

kecanduan dengan rokok, dan agar manusia mencari ketenangan bukan dari 

rokok melainkan dengan cara mencari ketenangan dengan dzikir dan sholat. 

 Pada era globalisasi saat ini, terjadi perkembangan dan pertumbuhan 

teknologi yang semakin maju. Seiring dengan majunya perkembangan 

teknologi saat ini pada tingkat perekonomian dan industri otomotif di 

Indonesia, saat ini jumlah kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke 

tahun. Gas buang dari kendaraan tersebut menimbulkan polusi udara. Tujuh 

puluh dan delapan puluh persen pencemaran polusi udara berasal dari gas 

buang kendaraan bermotor, sedangkan pencemaran udara di lingkungan 

masyarakat akibat industri di beberapa pabrik di Indonesia (Oemiati, 2013) 

Selain polusi udara merokok juga termasuk penyebab dari PPOK. 

Merokok adalah suatu kebiasaan tanpa tujuan positif yang merugikan bagi 

kesehatan karena suatu proses pembakaran massal tembakau yang 

menimbulkan polusi udara dan terkonsentrasi yang secara sadar langsung 

dihirup dan diserap oleh tubuh bersamaan dengan udara pernapasan. Angka 

kesakitan dan kematian yang berhubungan dengan merokok sigaret hampir 



3 
 

 

berkolerasi linier dengan jumlah batang rokok yang dihisap setiap hari dan 

tahun pemakaian (Nugraha, 2013). 

PPOK adalah kerusakan progresif lambat dari saluran udara yang 

ditandai dengan hilangnya bertahap fungsi paru-paru, yang merupakan 

kombinasi dari bronkitis kronis dan emfisema (Susanti, 2015). PPOK  

menjadi masalah di seluruh  dunia.  Penyakit ini menjadi tantangan bagi 

tenaga kesehatan yang banyak dialami  oleh masyarakat  pada saat ini. 

Penyakit ini penting dan merupakan penyebab utama terjadinya  morbiditas 

dan mortalitas kronis di seluruh dunia. Total kematian pada PPOK 

diperkiraan mengalami peningkatan secara drastis akibat beberapa negara di 

Asia dan Afrika, yang disebabkan oleh peningkatan pemakaian tembakau. 

Meningkatnya masalah merokok menyebabkan PPOK menjadi lebih serius 

untuk ditangani dan ditindaklanjuti. Diperkiraan 22% dari populasi global 

yang berumur 15 tahun merupakan perokok aktif. Indonesia tidak ada data 

yang akurat tentang terjadinya penyebab PPOK(RISKESDAS, 2013). 

Keterbatasan fungsional yang dialami pasien PPOK ialah, pasien 

tidak dapat mandiri ketika melakukan aktivitas, dikarenakn pada grade 2 

sesak timbul disebabkan banyak aktifitas. Aktifitas yang tidak dapat 

dilakukan mandiri ialah,waktu istirahat tetapi gejala ringan terjadi saat  

latihan sedang seperti, berjalan cepat, naik tangga, dan waktu mulai terasa 

pada latihan seperti berpakaian. Permasalahan fisioterapi yang dapat di 

ambil dari keterbatasan fungsional yang dialami pasien  yaitu mengurangi 

sesak napas, dan membantu untuk meningkatkan fungsi paru pada pasien  
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Penderita PPOK akan mengalami penurunan pada FEV1 di 

karenakan pada PPOK cenderung lebih sulit melakukan ekspirasi daripada 

inspirasi. Hal tersebut dikarenakan menutupnya saluran napas yang 

meningkat akibat tekanan ekstra positif dalam dada selama ekspirasi. 

Sehingga dapat terajadi penurunan pada FEV1 dikarenakan, tekanan ekstra 

negatif terjadi pada pleura saat inspirasi yang menyebabkan saluran napas 

membuka bersamaan dengan mengembangnya alveoli. Kondisi tersebut 

menyebabkan udara cenderung memasuki paru dengan mudah, tetapi 

kemudian terperangkap di dalam paru (Suryantoro et al., 2017). Fisioterapi 

dapat membantu meningkatkan FEV1 dengan beberapa modalitas yaitu 

menggunakan teknik Pursed Lip Breathing Exercise (PLB) dan 

Diaphragmatic Breathing Exercise (DB). 

PLB adalah teknik fisioterapi dalam penatalaksanaan secara 

sekunder yang digunakan untuk pasien PPOK, ini adalah cara 

menghembuskan napas udara melalui paru-paru dan membiarkannya keluar 

melalui bibir yang mengerucut. Cara ini berguna untuk menciptakan tekanan 

kembali di saluran udara sehingga menghasilkan efek untuk 

mempertahankan saluran udara selama ekspirasi, membantu pengosongan 

pada paru-paru (Sachdeva. et al., 2014).  

Latihan DB akan merelaksasikan otot-otot pernapasan saat 

melakukan inspirasi dalam. Tehnik ini digunakan pada penyakit paru 

obstruktif kronik untuk meningkatkan ventilasi alveolar, mengurangi 
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frekuensi pernapasan, membantu mengeluarkan udara sebanyak mungkin 

selama ekspirasi (Nurmalasari, 2017). 

Berdasarkan penjelasan diatas fisioterapi memiliki peran untuk 

mengurangi keluhan pada pasien PPOK, dalam membantu peningkatan hasil 

nilai FEV1 pada fungsi paru. Berdasarkan latar belakang diatas ada 

ketertarikan penulis untuk dapat mengetahui lebih lanjut dalam melakukan 

terapi latihan pada pasien PPOK. Maka penulis mengambil judul Pengaruh 

Pursed Lip Breathing Exercise dan Diaphragmatic Breathing Exercise 

terhadap peningkatan Forced Expiratory Volume In 1 Second (FEV1) pada 

kondisi Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) di RS Paru Dr. Ario 

Wirawan (RSPAW) Salatiga. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dibuat rumusan 

permasalahan sebagai berikut “Apakah ada Pengaruh Pursed Lip Breathing 

Exercise dan Diaphragmatic Breathing Exercise terhadap peningkatan 

Forced Expiratory Volume In 1 second (FEV1) pada pasien PPOK di RS 

Paru Dr. Ario Wirawan (RSPAW) Salatiga” 

1. Apakah ada pengaruh Pursed Lip Breathing Exercise terhadap 

peningkatan Forced Eexpiratory Volume in 1 second ? 

2. Apakah ada pengaruh Diaphragmatic Breathing Exercise terhadap 

penigkatan Forced Eexpiratory Volume in 1 second ? 
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3. Apakah ada perbedaan pengaruh Pursed Lip Breathing Exercise dan 

Diaphragmatic Breathing Exercise terhadap peningkatan Forced 

Eexpiratory Volume in 1 second ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan dari Pursed Lips Breathing Exercise dan 

Diaphragmatic Breathing Exercise terhadap peningkatan FEV1 pada 

pasien PPOK  

2. Tujuan Khusus 

a) Mengetahui pengaruh Pursed Lip Breathing Exercise terhadap 

peningkatan FEV1. 

b) Mengetahui pengaruh Diaphragmatic Breathing Exercise 

terhadap peningkatan FEV1 

c) Mengetahui pengaruh Pursed Lip Breathing Exercise dan 

Diaphragmatic  Breathing Exercise  terhadap peningkatan FEV1. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan  untuk 

fisioterapi dapat  menerapkan tentang Pursed Lips Breathing Exercise 

dan Diaphragmatic Breathing Exercise terhadap peningkatan FEV1 pada 

pasien PPOK. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi peneliti 
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Mendapat informasi tentang tentang PLB dan DB serta mendorong 

peneliti untuk bersikap professional dalam memberikan intervensi 

Fisioterapi dengan masalah penurunan penumpukan sputum pada 

pasien PPOK. 

b. Bagi Rumah Sakit 

Memberikan informasi cara pengelolaan pasien dengan masalah 

penurunan FEV1 pada PPOK, sehingga intervensi Fisioterapi dapat 

diterapkan dengan optimal. 

c. Bagi Pasien/Masyarakat 

Menambah informasi/edukasi baru bagi pasien atau masyarakat  

tentang PLB dan DB pada pasien PPOK. 

.


