
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi di berbagai lapisan dimulai 

dari anak-anak, remaja sampai dewasa (Kementerian Kesehatan RI, 2012). 

Prevalensi merokok secara nasional pada tahun 2010 yaitu sebesar 34,7%, Tidak 

jauh berbeda dengan prevalensi perokok nasional, prevalensi perokok di Bali 

mencapai 31,0%  (Kementerian Kesehatan RI, 2012). 

Merokok menimbulkan masalah kesehatan bagi tubuh. Asap rokok 

merupakan partikel iritan yang dapat mengiritasi jalan napas, yang akan 

mengakibatkan hipersekresi sekret dan inflamasi, karena terjadinya iritasi kelenjar-

kelenjar yang mensekresi sekret dan sel-sel goblet akan meningkat jumlahnya. 

Fungsi silia menurun dan lebih banyak sekret  yang dihasilkan, karena iritasi kronis 

yang terjadi pada saluran pernapasan maka akan menyebabkan Penyakit Paru 

Obstruksi Kronis (PPOK). Penelitian yang dilakukan di London oleh Alexander 

Gilkes dan Sally Hull didapatkan hasil bahwa dari 96% populasi, pada pasien PPOK 

status merokok tercatat 99,4% (Gilkes et al., 2017). 

Penyakit paru obstruksi kronis didefinisikan sebagai suatu penyakit yang bisa 

dicegah dan diatasi, dengan karakteristik keterbatasan aliran udara yang menetap, 

bersifat progresif dan terkait dengan adanya respon inflamasi kronis saluran nafas 

dan paru-paru terhadap gas atau partikel berbahaya (Ikawati, 2016). Di Asia Pasifik 

diperkirakan prevalensi PPOK sebesar 6,3% dengan prevalensi maksimum terdapat 

di Vietnam (6,7%) dan Republik Rakyat Cina (6,5%), sedangkan yang terendah 

terdapat di Hongkong dan Singapura masing-masing (3,5%) (WHO, 2007).   



 

2 
 

Di Indonesia prevalensi PPOK tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara 

Timur (10,0%), diikuti Sulawesi Tengah (8,0%), Sulawesi Barat, dan Sulawesi 

Selatan masing-masing (6,7%). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Republik 

Indonesia prevalensi PPOK di Indonesia  rata-rata sebesar 3,7%, di Bali sebesar 3,5 

%, di kabupaten Tabanan 3,5%,  (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 

2013). Berdasarkan data dari rekam medis BRSU Tabanan jumlah pasien PPOK 

pada tahun 2014 sebanyak 231 orang, tahun 2015 sebanyak 279 orang, tahun 2016 

sebanyak 166 orang (Badan Rumah Sakit Umum Tabanan, 2017).  

Sekret bronkus yang dihasilkan akibat reaksi iritasi cukup banyak, sekret 

bronkus menjadi tempat perbenihan yang ideal bagi berbagai jenis kuman yang 

berhasil masuk ke saluran pernapasan bawah sehingga mudah terjadi infeksi 

sekunder yang secara klinis digolongkan sebagai infeksi saluran pernapasan bawah. 

Reaksi inflamasi bronkus dan kerusakan pada dinding bronkiolus terminalis sebagai 

akibat dari proses tersebut. Faktor yang mempengaruhi yaitu usia yang semakin tua 

yang menyebabkan terjadinya sumbatan pada lumen bronkus-bronkus kecil dan 

bronkiolus sehingga terjadi gangguan ventilasi (Danusantoso, 2013).  

Ventilasi merupakan gerakan yang aktif yang menggunakan otot-otot 

pernapasan, udara masih akan dapat menembus sumbatan lumen dan masuk ke 

dalam alveolus, tetapi karena ekspirasi merupakan gerakan pasif yang hanya 

mengandalkan elastisitas jaringan interstitial paru (yang mengandung banyak serat-

serat elastis, tidak semua udara hasil inspirasi dapat dikeluarkan lagi atau terjadi 

obstruksi awal ekspirasi. Udara bekas inspirasi akan tertumpuk di alveolus.  Siklus 

ini berulang sehingga akhirnya akan terjadi distensi alveolus. Proses ini dikenal 

dengan air-trapping (Danusantoso, 2013).  
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Air-trapping merupakan proses yang progresif yang menyebabkan 

menghilangnya elastisitas jaringan inter-alveolar yang merupakan sebagian dari 

jaringan interstitial paru sehingga ekspirasi menjadi semakin dangkal. Sesak nafas 

dan penurunan ventilasi akan terjadi sebagai akibat dari ekspirasi dangkal. Adanya 

penurunan ventilasi menyebabkan suplai oksigen ke dalam paru menjadi menurun 

yang mengakibatkan terjadi penumpukan karbondioksida, peningkatan tekanan 

parsial karbonsioksida (PaCO2), penurunan tekanan parsial oksigen (PaO2), 

penurunan pH darah. Ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi akan terjadi 

sehingga terjadi gangguan pertukaran gas (Danusantoso, 2013)  

Tekanan parsial karbon dioksida (PaCO2) meningkat dan tekanan parsial 

oksigen (PaO2) menurun yang merupakan indikator mayor dari masalah gangguan 

pertukaran gas. Penelitian yang di lakukan di Hospital Universitario de Brasilia 

(HUB),Brazil oleh Palmeira Rodrigues et al.,( 2015), menemukan PaO2 sebesar 

79% pasien PPOK dengan PaO2  < 60 mmHg jauh lebih rendah dengan PaO2 normal 

sebesar 80-100 mmHg. Kerusakan eliminasi karbon dioksida akan terjadi pada 

tahap akhir penyakit sehingga akan terjadi peningkatan kadar karbon dioksida 

dalam darah arteri atau disebut dengan hiperkapnia.Hiperkapnia pada pasien PPOK 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di Sweden oleh Zainab Asmadi. 

Penelitian ini menemukan bahwa 39% pasien dengan penyakit paru obstruksi 

kronis (PPOK) dengan PaCO2 > 6,5 kPa (48,75 mmHg), dimana hasil ini 

menunjukkan lebih tinggi dari PaCO2 normal yaitu 35-45 mmHg. 

Tekanan parsial karbondioksida (PaCO2) meningkat akan terjadi 

hipoventilasi alveolar umum. Hipoventilasi alveolar terjadi jika Tidal Volume (TV) 

berkurang itu dipengaruhi oleh ruang rugi, seperti yang terjadi ketika seseorang 
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bernafas dengan cepat dan dangkal. Dampak yang diakibatkan dari adanya 

gangguan pertukaran gas adalah terjadi alkalosis respiratorik yaitu keadaan dimana 

terjadi peningkatan kadar pH dalam darah dan asidosis respiratorik dimana asidosis 

respiratorik ditandai dengan kadar pH darah akan turun (Irman, 2009). Penelitian 

yang dilakukan di Spanyol oleh Masa et al., (2016), ditemukan dari 969 pasien 

terdapat 540 pasien dengan Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) dengan nilai 

pH 7,25.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan pertukaran gas 

berdasarkan teori Nursing Interventions Classification (NIC) adalah manajemen 

jalan nafas, terapi oksigen, monitor pernafasan, pemasangan infus, terapi intravena 

(IV), manajemen cairan, bantuan ventilasi.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian 

di Ruang Dahlia, BRSU Tabanan yang berjudul “Gambaran Asuhan Keperawatan 

pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis dengan Gangguan Pertukaran Gas. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 

“Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Penyakit Paru 

Obstruksi Kronis dengan Gangguan Pertukaran Gas di Ruang Dahlia BRSU 

Tabanan Tahun 2018 ?”  
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C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan umum penelitian 

Mengetahui Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Penyakit Paru 

Obstruksi Kronis dengan Gangguan Pertukaran Gas di Ruang Dahlia BRSU 

Tabanan Tahun 2018.  

 Tujuan khusus penelitian 

Secara khusus penelitian pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis 

dengan Gangguan Pertukaran Gas di Ruang Dahlia  BRSU Tabanan, bertujuan 

untuk :  

a. Mendeskripsikan pengkajian data pada pasien PPOK dengan gangguan 

pertukaran gas di Ruang Dahlia  BRSU Tabanan Tahun 2018.  

b. Mendeskripsikan diagnose keperawatan pada pasien PPOK dengan gangguan 

pertukaran gas di Ruang Dahlian BRSU Tabanan Tahun 2018.  

c. Mendeskripsikan intervensi keperawatan pada pasien PPOK denggan gangguan 

pertukaran gas di Ruang Dahlia  BRSU Tabanan Tahun 2018.  

d. Mendeskripsikan implementasi keperawatan pada pasien PPOK dengan 

gangguan pertukaran gas di Ruang Dahlia BRSU Tabanan Tahun 2018.  

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan pada pasien PPOK dengan gangguan 

pertukaran gas di Ruang Dahlian BRSU Tabanan Tahun 2018.  
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D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat teoritis  

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan observasi dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien PPOK dengan gangguan pertukaran 

gas dan untuk menambah pengetahuan peneliti khusunya dalam penatalaksanaan 

keperawatan pada pasien PPOK.  

b. Bagi ilmu pengetahuan  

1) Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan 

tentang asuhan keperawatan pasien pasien PPOK dengan masalah gangguan 

pertukaran gas.  

2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien PPOK dengan masalah gangguan pertukaran gas. 

 Manfaat praktis  

a. Bagi pelayanan kesehatan  

1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang asuhan keperawatan 

pada pasien PPOK dengan masalah gangguan pertukaran gas  

2) Dapat membantu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien PPOK dengan 

masalah gangguan pertukaran gas  

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 penyakit paru obstruksi kronik.  
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c. Bagi institusi pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningtakan mutu pendidikan di masa yang akan datang



 

 
 

 


