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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas kronik di seluruh dunia. Lebih dari 3 juta orang 

meninggal karena PPOK, pada tahun 2012 menyumbang 6% dari semua 

kematian di seluruh dunia (Huriah, 2017). PPOK dapat mempengaruhi aspek 

sosial dan psikologis serta kesehatan fisik, Kecemasan, kehilangan kontrol 

dalam kemandirian, perubahan konsep diri serta hambatan pernapasan 

mengakibatkan terjadinya perubahan psikologis yang serius, termasuk 

ketakutan akan kematian dan depresi. 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) adalah penyakit yang dapat 

dicegah dan diobati ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang tidak 

sepenuhnya reversible. Keterbatasan aliran udara biasanya progresif dan 

berhubungan dengan respon inflamasi abnormal paru-paru terhadap partikel 

atau gas, terutama disebabkan oleh merokok, polusi udara di dalam maupun di 

luar ruangan (Huriah, 2017). Faktor penyebab dari PPOK sendiri yang sering 

terjadi adalah karena merokok dan polusi dari udara. Sedangkan faktor resiko 

lainnya ialah jenis kelamin, usia dan infeksi saluran pernafasan yang sudah 

diderita sejak kecil (Dimitrova, et Al., 2017). 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merukapakan istilah untuk 

menggambarkan penyakit paru-paru kronis yang mengakibatkan aliran udara 
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diparu-paru terbatas. Istilah ini sering dikenal dengan bronkitis kronis dan 

empisema tidak lagi digunakan, tapi sekarang termasuk dalam diagnosis 

PPOK.  

Pada kasus PPOK fisioterapi mempunyai peran dalam membantu 

mengatasi permasalahan yang muncul. Permasalahan yang sering terjadi pada 

kasus ini seperti sesak napas, batuk yang disertai dahak, adanya spasme pada 

otot-otot pernapasan dan juga penurunan kemampuan aktivitas fungsional 

seperti berjalan, bekerja dan lain sebagainya. Banyak modalitas yang dimiliki 

fisioterapi untuk mengatasi permasalahan PPOK, namun secara umum 

modalitas yang sering digunakan ialah: Nebulizer dan Active Cycle of 

Breathing Technique (ACBT) yang terdiri dari Breathing Control (BC), 

Thoracic Expansion Exercise (TEE), dan Forced Expiration Technique 

(FET).nebulizer yaitu untuk memperlancar dan mengurangi obstruksi jalan 

napas (Caia, 2011). Active Cycle of Technique (ACBT) yaitu untuk 

membersihkan saluran napas akibat akumulasi mukosa karena proses patologi 

PPOK sehingga membersihkan jalan napas dari sputum dan meningkatkan 

kapasitas fungsi paru. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin membahas lebih lanjut 

tentang penyakit PPOK serta penatalaksanaan fisioterapi pada kasus tersebut. 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis mengambil judul 

“PENATALAKSANAAN NEBULIZER DAN ACTIVE CYCLE OF 

BREATHING TECHNIQUE (ACBT) UNTUK MEMBANTU 

MENGELUARKAN SPUTUM PADA KASUS PENYAKIT PARU 

OBSTRUKTIF KRONIS DI RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi pasien yang mengalami Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis (PPOK) dirumah sakit paru dungus madiun, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Nebulizer dan Active Cycle of 

Breathing Technique (ACBT) dapat membantu mengeluarkan sputum pada 

penderita PPOK? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penulis dalam menulis karya tulis ilmiah ini adalah: 

1. Tujuan umum 

Mengetahui peran fisioterapi dalam kasus Penyakit Paru Obstuktif Kronis 

dan penatalaksnaan fisioterapi dalam kasus tersebut. 

2. Tujuan khusus  

Mengetahui manfaat dari nebulizer, dan Active Cycle of Breathing 

Technique (ACBT) dalam mengeluarkan sputum. 

 

D. Manfaat 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah pada kasus PPOK diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Bagi penulis 

Manfaat yang diharapkan bagi penulis ialah menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang kasus PPOK serta penatalaksanaan fisioterapi dengan 
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menggunakan Nebulizer dan Active Cycle of Breathing Technique (ACBT) 

yang kemudian dapat diimplementasikan pada pelayanan. 

2. Bagi Institusi 

Menambah wawasan dalam pemberian modalitas nebulizer, dan Active 

Cycle of Breathing Technique (ACBT) untuk membantu mengeluarkan 

sputum. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil dari karya tulis ilmiah ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan kepada masyarakat tentang Penyakit Paru Obstuktif Kronis serta 

penanganan dari segi fisioterapi. 


