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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) adalah penyakit yang menyerang

system perafasan terutama paru-paru yang bersifat kronik yang ditandai oleh

sumbatan aliran udara di saluran napas yang bersifat progresive (semakin lama

akan semakin buruk) nonreversible (tidak bisa di sembuhkan total) atau reversible

parsial (bisa disembuhkan tapi hanya setengah/beberapa system saja) (Persatuan

Dokter Paru Indonesia, 2003). PPOK merupakan suatu penyakit yang secara

patologi disebabkan karena adanya penyakit obstruksi pada saluran pernapasan

yang bersifat progresif dan kronis. Penyakit-penyakit yang dalam kondisi kronis

dapat masuk kategori PPOK adalah brokitis kronis, emfisema atau bronkiektasis

(Djojodibroto, 2016). PPOK merupakan penyakit kronik yang bersifat ireversibel,

sehingga kebanyakan pada kasus penyakit ini diderita oleh pasien yang berumur

lebih dari 40 tahun yaitu sebanyak 28 % dari semua karakteristik menurut data

riskesdas Indonesia tahun 2013 (Kementrian Kesehatan RI, 2013).

Penyakit tidak menular (PTM) telah menjadi penyakit yang diperhitungkan

oleh dunia saat ini. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada

tahun 2015 sebanyak 40 juta kematian di dunia disebabkan karena penyakit tidak

menular, terhitung sebesar 70% dari total kematian di dunia yaitu sebesar 56 juta.

Penyakit respiratorik kronik masuk ke dalam urutan ketiga dengan pravelensi 3,9

juta kematian atau penyebab kematian di dunia (WHO, 2017). Menurut hasil

laporan WHO tahun  2012, dari 17,5 juta kematian yang diakibatkan oleh
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penyakit tidak menular didapat PPOK menempati urutan keempat dengan 4,0 juta

(8%) (World Health Organization, 2016), Sedangkan di tahun 2015 PPOK naik ke

peringkat ketiga urutan PTM yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia

yaitu 3,9 juta (10%) (WHO, 2017).

Di Indonesia pravelensi penyakit PPOK telah mencapai rata-rata 3,7% di

seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi dengan prevalensi PPOK tertinggi adalah

provinsi Nusa Tenggara Timur 10,0%. Daerah Bali sendiri berada pada urutan ke

19 dari 33 provinsi yang di lakukan riset pada tahun 2013, jumlah kasus PPOK

yang di tangani adalah 3,5 %. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali,

untuk daerah Bali kususnya penyakit PPOK menjadi penyakit tertinggi kelima

tertinggi sebanyak 1.772 kasus (7,0%) dari total kasus 10 daftar penyakit tertinggi

yang ditangani di daerah Bali pada tahun 2015. Pravelensi tertinggi pasien dengan

PPOK ditempati oleh Kabupaten Tabanan dengan jumlah kasus 358 kasus

(20,2%), kedua Kabupaten Buleleng dengan 347 kasus (19,5%) dan ketiga

Kabupaten Gianyar dengan 327 kasus (18,4%).

PPOK adalah penyakit pernapasan yang terjadi karena inflamasi kronik

akibat zat-zat beracun dan polusi yang terinhalasi ke dalam tubuh. Zat-zat

berbahaya yang dimaksud dapat berupa asap rokok, asap pabrik dan debu-debu

polusi. Dari semua factor-faktor risiko zat berbahaya penyebab penyakit PPOK

tersebut, factor zat berbahaya berasal dari rokok yaitu nikotin adalah factor yang

utama penyebab orang terkena penyakit PPOK. Pernyataan ini sejalan dengan

hasil penelitian yang dilakukan Yasin Saftri di Puskesmas Bangetayu, Semarang

pada tahun 2015 didapatkan 44,1% dari semua responden pasien PPOK adalah

perokok (Safitri, 2016). Keadaan makin diperparah dengan adanya tingkat
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konsumsi rokok di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnnya sejak

tahun 2007 hingga 2013 yaitu sebesar 34,2 % menjadi 36,3 %, maka dari itu tidak

menutup kemungkinan dalam beberapa tahun kedepan PPOK akan menjadi

ancaman serius di Indonesia (Kementrian Kesehatan RI, 2013).

PPOK adalah penyakit saluran pernapasan yang dicetuskan oleh adanya

penyakit obstruksi pada saluran napas yang bersifat progresif dan kronis yang

disebabkan oleh zat berbahaya seperti nikotin dalam rokok. Zat nikotin yang

terdapat dalam rokok merupakan zat yang pencetus terbesar orang terkena

penyakit obtruksi saluran napas seperti bronkitis maupun emfisema. Brokitis

kronis dan emfisema biasanya diawali dengan terpajannya seorang individu

terhadap zat-zat berbahaya seperti nikotin atau rokok secara terus-menerus

sehingga bronkus dan brokiolus menjadi teriritasi (Guyton & Hall, 2014). Iritasi

kronis oleh bahan-bahan berbahaya ini menyebabkan hipertrofi kalenjar mukosa

bronkial dan peradangan peribronkial. Pelebaran asinus merupakan contoh

kelainan akibat dari peradangan pada bronkial tersebut. Kelainan dan peradangan

pada bronkial ini menyebabkan kerusakan lumen bronkus, silia menjadi abnormal,

hyperplasia otot polos saluran napas dan hiperekresi mukus. Semua kelainan ini

menyebabkan terjadinya obstruksi pada saluran napas, dimana memiliki sifat

kronis dan progresif sehingga masuk ke dalam kategori PPOK (Djojodibroto,

2016).

Penyakit PPOK merupakan penyakit dengan karakteristik khas yaitu

obstruksi pada saluran napas yang menyebabkan alur ventilasi terganggu dan

bernapas menjadi sulit dan tidak adekuat (Guyton & Hall, 2014). Proses ventilasi

adalah proses inspirasi dan ekspirasi yang merupakan proses aktif dan pasif yang
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melibatkan otot-otot interkosta interna-eksterna dan otot diafragma. Salah satu

factor yang memengaruhi proses ventilasi berlangsung adalah compliance (daya

mengembang paru). Nilai compliance yang tinggi atau meningkat terjadi ketika

paru kehilangan daya elastisitasnya atau terdapat tekanan pada thoraks seperti

pada pasien PPOK. Kehilangan daya mengembang paru atau komplien paru

membuat proses respirasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena kerja otot

pernapasan yang tidak normal atau lebih berat. Kerja otot pernapasan meningkat

maka energi dan upaya bekerja yang dibutuhkan juga meningkat. Karena otot

pernapasan membutuhkan energy atau upaya yang lebih besar untuk melakukan

respirasi maka terjadi penggunaan otot bantu pernapasan (Smeltzer & Bare,

2002). Otot bantu pernapasan adalah otot yang berkontraksi untuk membantu

melakukan respirasi saat terjadi obstruksi pada saluran napas. Otot bantu

pernapasan  yang dimaksud adalah otot pernapasan di leher dan otot-otot

intercostal (Amin, 2006).

Penyakit PPOK merupakan penyakit yang menyerang dan memengaruhi

system pernapasan normal secara kronis. Pasien dengan penyakit PPOK akan

mengalami system pernapasannya terutama pada pola pernapasan dan frekuensi

pernapasannya. Orang dewasa normal memiliki frekuensi pernapasan 12-18 kali

permenit, dengan pola pernapasan kedalaman dan irama yang teratur. Pada pasien

dengan obstruksi jalan napas pasien akan mengalami kesulitan dalam bernapas,

biasanya pasien bernapas cepat atau disebut juga dengan takipnea. Pernapasan

yang memiliki frekuensi lebih dari 20 kali permenit disebut dengan takipnea

(Djojodibroto, 2016). Pada penelitian Surya P. Bhatt pada tahun 2012 pada

semua responden pasien PPOK, mendapatkan hasil analisa rata-rata RR sebesar
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±24 kali permenit. Sejalan dengan penelitian Yusheng Cheng pada tahun 2017

dengan responden 57 pasien PPOK, tentang karakteristik klinis dari pasien PPOK,

mendapatkan hasil bahwa dari 57 pasien PPOK, 100% responden mengalami

perubahan frekuensi napas/dyspnea (Cheng et al., 2017).

Dyspnea adalah gejala yang umum pada pasien dengan PPOK. Sifat dari

sesak napas yang dirasakan seseorang bersifat subjektif atau dapat berbeda-beda

untuk setiap orang (Djojodibroto, 2016) . Sejalan dengan penelitian Dodi Anwar

pada tahun 2012 dengan responden 50 pasien PPOK, pengujian tingkat

sesak/dspnea yang dilakukan kepada responden menggunakan skala mMRC

Dyspnea Score (0-4). Didapatkan hasil bahwa dari 50 responden, 6% derajat sesak

0, 18% derajat sesak 1, 44% derajat sesak 2 dan 32% dengan derajat sesak 3

(Anwar, Chan, & Basyar, 2012). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Khaled Hussein dkk pada bulan Maret 2008. Penelitian dilakukan kepada 55

responden pasien PPOK. Hasil penelitian yang didapat membuktikan bahwa

100% pasien PPOK mengalami sesak (Hussein, Farouk, El-sokkary, & Hamdy,

2013).

Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) mengatakan masalah

keperawatan pola napas tidak efektif adalah suatu gangguan yang terjadi pada

system pernapasan yang diakibatkan oleh adanya gangguan pada proses inspirasi

dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Berdasarkan SDKI

adapun gejala-gejala dari pola napas tidak efektif ini adalah terjadinya sesak atau

dyspnea pada pasien, penggunaan otot bantu napas, fase ekspirasi memanjang dan

pola napas yang abnormal seperti misalnya takipnea, bradipnea, hiperventilasi,

kussmaul dan cheyne-strokes (PPNI, 2016).
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Pola napas yang tidak adekuat atau tidak efektif memberikan dampak yang

berbahaya bagi tubuh. Beberapa factor-faktor pola napas tidak efektif jika

dibiarkan maka akan menimbulkan dampak yang serius bagi tubuh pasien.

Keadaan dyspnea dan penurunan oksigen pada pasien dapat menyebabkan pasien

mengalami hipoksia. Hipoksia disini yang dimaksud adalah hipoksia yang

diakibatkan oleh hipoventilasi dimana saat pasien melakukan pernapasan

terjadinya peningkatan tahanan pada saluran napas yang diakibatkan adanya

obstruksi kronik pada saluran pernapasan. Pengaruh dari kekurangan oksigen atau

hipoksia pada kasus yang berat dapat menyebabkan kematian sel tubuh, namun

pada kasus hippoksia yang ringan dapat menyebabkan penekanan aktivitas mental

seperti kecemasan atau depresi sampai koma dan penurunan kapasitas kerja otot

(Guyton & Hall, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Osama

M.Momtas pada tahun 2014 dilakukan pada 50 responden pasien dengan PPOK.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui  tentang hubungan antara status

kecemasan dan depresi pasien tentang keparahan sesak yang diderita oleh pasien,

dimana hasil yang didapat yaitu 26% pasien PPOK merasa cemas dan depresi,

64% pasien merasa depresi dan 10% pasien mengatakan cemas (Momtaz, Rabei,

Tawfike, & Hasan, 2014).

Latihan pernapasan pursed lips breathing (PLB) merupakan salah satu

tindakan keperawatan yang dapat membantu melatih ventilasi pernapasan pasien

agar dapat bernapas lebih adekuat dan mendapatkan pola frekuensi napas pasien

lebih baik (Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 2016). Latihan

Pernapasan pursed lips breathing adalah sikap seseorang yang bernapas dengan

mulut mengerucut dan ekspirasi yang memanjang dengan meliputi pernapasan
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diafragma dan pursed lips guna memperbaiki ventilasi dan menyinkronkan kerja

otot abdomen dan toraks. Tujuan teknik latihan pernapasan pursed lips breathing

ini dapat memperbaiki transport oksigen, membantu untuk menginduksi pola

napas lambat dan dalam, dan membantu pasien mengontrol pola napas pasien.

Tipe latihan pernapasan ini bagus untuk pasien yang kehilangan elastisitas

parunya seperti pada pasien PPOK (Smeltzer & Bare, 2002).

Tehknik latihan pernapasan pursed lips breathing (PLB) merupakan salah

satu tekhnik latihan pernapasan yang mudah untuk dilakukan dan tidak

memerlukan biaya apapun. Sejalan dengan penelitian Laily Widya pada tahun

2014, penelitian dilakukan kepada 17 responden pasien PPOK dimana

mendapatkan hasil bahwa sebelum diberikan tindakan 100% pasien memiliki pola

napas tidak efektif, sedangkan setelah pemberian latihan pernapasan PLB, 41,2%

pasien memiliki pola napas yang efektif dengan pemberian PLB selama 15 menit

tiga kali dalam sehari selama empat hari (Astuti Widya, 2014). Sejalan dengan

penelitian Surya P.Bhat dkk pada tahun 2012 dilakukan kepada 14 pasien PPOK,

didapatkan hasil memberikan teknik latihan pernapasan PLB selamat 10 menit

dapat memperbaiki pola pernapasan dari sebelumnya cepat yaitu rata-rata RR

pasien ±24 kali permenit menjadi pola pernapasan yang lebih lambat yaitu rata-

rata RR pasien menjadi ±19 kali permenit (Stoltzfus, Dey, Nanda, & Guleria,

2012). Hartono mengatakan latihan pernapasan PLB ini merupakan suatu metoda

yang sangat efektif diindikasikan kepada pasien penderita PPOK, selain dapat

meningkatkan kapasitas vital paru, metoda latihan PLB juga dapat mengurangi

kerja otot pernapasan, meningkatkan inflasi alveolar maksimal, meningkatkan

relaksasi otot, serta  menghilangkan ansietas (Hartono, 2015).
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Data yang diperoleh dari rekam medis BRSU Tabanan tahun 2017, di ruang

Dahlia didapatkan data jumlah pasien PPOK tahun 2014 sebanyak 231 orang,

tahun 2015 sebanyak 279 orang (Rekam Medis, 2017). Menurut studi

pendahuluan yang di lakukan di Ruang Dahlia BRSU Tabanan, pada pasien

PPOK dengan gangguan pola nafas tidak efektif akibat dari obstruksi yang terjadi

pada pasien PPOK, diberikan terapi non farmakologi dan farmakologi. Terapi non

farmakologi yang diberikan berupa latihan pernafasan pursed lips breathing dan

terapi farmakologi yang diberikan berupa nebulizer. Latihan pernafasan PLB ini

dilakukan tiga kali sehari sebelum diberikan terapi nebulizer selama 10-15 menit.

Penurunan energy otot pernapasan ini memberikan dampak sangat

berbahaya dimana jika dibiarkan dapat menyebabkan pernapasan menjadi tidak

adekuat. Otot pada sistem pernapasan harus dilatih dan diselaraskan

penggunaannya agar dapat bekerja lebih efektif. Berdasarkan latar belakang

diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran asuhan

keperawatan pemberian prosedur latihan pernapasan pursed lips breathing untuk

mengatasi pola napas tidak efektif akibat penurunan energy otot pernapasan

karena obstruksi yang terjadi pada pasien PPOK di ruang Dahlia BRSU Tabanan

tahun 2018 dengan judul “Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Prosedur

Pursed Lips Breathing (PLB) untuk Mengatasi Pola Napas Tidak Efektif pada

Pasien PPOK Di BRSU Tabanan Tahun 2018”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dari

penelitian ini adalah  “Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pemberian

prosedur latihan pernapasan pursed lips breathing (PLB) untuk mengatasi
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masalah pola napas tidak efektif pada pasien PPOK di ruang Dahlia BRSU

Tabanan tahun 2018?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pemberian prosedur

latihan pernapasan pursed lips breathing untuk mengatasi masalah pola napas

tidak efektif pada pasien PPOK di ruang Dahlia BRSU Tabanan tahun 2018.

2. Tujuan khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada pasien PPOK dengan

masalah keperawatan pola napas tidak efektif di ruang Dahlia BRSU

Tabanan.

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien PPOK dengan

masalah keperawatan pola napas tidak efektif di ruang Dahlia BRSU

Tabanan

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada pasien PPOK dengan

masalah keperawatan pola napas tidak efektif di ruang Dahlia BRSU

Tabanan

d. Mengidentifikasi implementasi atau tindakan keperawatan sesuai yang

sudah direncanakan pada pasien PPOK dengan masalah keperawatan pola

napas tidak efektif di ruang Dahlia BRSU Tabanan

e. Mengidentifikasi hasil evaluasi tindakan keperawatan yang telah diberikan

pada pasien PPOK dengan masalah keperawatan pola napas tidak efektif

di ruang Dahlia BRSU Tabanan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan observasi dalam

memberikan prosedur latihan pernapasan pursed lips breathing pada pasien PPOK

dalam mengatasi pola napas tidak efektif dan menambah wawasan peneliti

khususnya dalam penatalaksanaan keperawatan pada pasien PPOK.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pelayanan Kesehatan

1) Dapat menambah wawasan perawat mengenai pemberian prosedur latihan

pernapasan pursed lips breathing pada pasien PPOK untuk mengatasi

masalah pola napas tidak efektif.

2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membantu menerapkan

pemberian prosedur latihan pernapasan pursed lips breathing pada pasien

PPOK untuk mengatasi masalah pola napas tidak efektif.

b. Bagi Pasien

Memberikan pengetahuan tambahan pada pasien dan keluarga sehingga dapat

lebih mengetahui tentang penyakit  PPOK  dan dapat mengetahui cara merawat

anggota keluarga yang mengalami PPOK.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai asuhan keperawatan

pemberian prosedur latihan pernapasan pursed lips breathing pada pasien PPOK

untuk mengatasi masalah keperawatan pola napas tidak efektif.


