
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat, pada masa ini pola penyakit telah mengalami transisi epidemiologi. 

Transisi epidemiologi tersebut ditandai dengan beralihnya penyebab kematian 

yang awalnya disebabkan karena penyakit menular namun berubah ke arah 

penyakit yang tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut dipengaruhi oleh 

keadaan demografi, sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Penyakit Paru Obstruksi Kronis 

(PPOK) adalah salah satu dari penyakit yang tidak menular dimana penyakit ini 

menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2013).  

PPOK adalah penyakit paru kronis yang memiliki karakteristik yaitu 

hambatan aliran udara di saluran napas yang bersifat progresif nonreversibel atau 

reversibel parsial, serta adanya respon inflamasi paru terhadap partikel atau gas 

yang berbahaya (GOLD, 2009). PPOK merupakan sekumpulan dari penyakit paru 

yang sudah berlangsung lama yang ditandai dengan adanya peningkatan resistensi 

terhadap aliran udara yang merupakan gambaran dari patofisiologi utamanya. 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) merupakan gabungan dari 

bronkitis kronis, emfisema paru, dan asma bronkial (Price & Wilson, 2014).  

Penyebab PPOK terbanyak adalah merokok. Di negara berkembang 

sebanyak 95% kasus PPOK disebabkan karena merokok (Oemiati, 2013). Perokok 
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aktif biasanya mengalami hipersekresi mukus dan obstruksi jalan napas kronik 

(Lee et al., 2016). Perokok pasif juga memiliki potensi terhadap symptom saluran 

napas dan PPOK yang disebabkan oleh peningkatan kerusakan paru-paru yang 

disebabkan karena menghisap partikel dan gas-gas berbahaya dari asap rokok 

(Oemiati, 2013).  

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) menunjukkan PPOK 

merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Di seluruh dunia 

PPOK menunjukkan angka kematian kelima tertinggi dan diperkirakan pada tahun 

2020 akan menjadi angka kematian ketiga (Fajrin et al., 2015). WHO menyatakan 

di 12 negara Asia Pasifik, prevalensi PPOK sedang hingga berat pada usia 30 tahun 

keatas sebesar 6,3%, dimana Hongkong dan Singapura mempunyai prevalensi 

terkecil yaitu 3,5% dan Vietnam sebesar 6,7% (World Health Organization, 2014).  

Menurut Ikawati (2016) laki-laki lebih berisiko terkena PPOK dibandingkan 

perempuan karena kebiasaan merokok pada laki-laki namun ada kecenderungan 

peningkatan prevalensi pada perempuan karena meningkatnya jumlah wanita yang 

merokok. Menurut data dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

(2013) di Indonesia terdapat 508.330 jiwa yang mengalami PPOK dengan umur 

≥30 tahun, dengan jumlah laki-laki 242.256 dan perempuan 266.074. Prevalensi 

PPOK di Indonesia yaitu 3,7% dengan prevalensi tertinggi di Nusa Tenggara 

Timur 10% diikuti dengan Sulawesi Tengah 8%, Sulawesi Barat dan Sulawesi 

Selatan 6,7% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Prevalensi 

PPOK di Bali yaitu 3,5% dengan prevalensi tertinggi yaitu di Karangasem 9,4%, 

diikuti dengan Bangli 6,5%, Klungkung 6,0%, Buleleng 3,9% dan prevalensi 

penyakit PPOK di kabupaten Badung yaitu 1,8% (Kementerian Kesehatan RI 



3 

 

Provinsi Bali, 2013). Berdasarkan data dari buku register tahun 2017 di ruang Oleg 

RSUD Mangusada diperoleh jumlah penderita PPOK yang di rawat inap selama 

empat bulan terakhir yaitu bulan Agustus sebanyak 14 kasus, September 13 kasus, 

Oktober mengalami peningkatan menjadi 20 kasus, bulan November sebanyak 18 

kasus dan saat dilakukan studi pendahuluan ke ruang Oleg RSUD Mangusada pada 

bulan Desember 2017 terdapat empat orang pasien yang mengalami PPOK.  

Salah satu penatalaksanaan yang dianggap penting pada pasien PPOK 

adalah nutrisi, karena pada umumnya pasien PPOK akan jatuh dalam keadaan 

malnutrisi dan menurunkan fungsi paru karena hilangnya kekuatan otot-otot 

respirasi dan kapasitas ventilasi yang menurun (Adrianison & Christianto, 2016). 

Malnutrisi dan penyakit paru memiliki hubungan yang telah lama diketahui. 

Banyak pengaruh negatif yang disebabkan oleh malnutrisi yaitu terhadap struktur, 

elastisitas, dan fungsi paru, ketahanan dan kekuatan otot pernafasan, mekanisme 

pertahanan imunitas paru, dan pengaturan napas dan sebaliknya penyakit paru 

seperti PPOK akan meningkatkan kebutuhan energi dan dapat mempengaruhi 

asupan diet menjadi menurun (Fasitasari, 2013).  

Penelitian yang dilakukan Agustianingsih, Siti Rahmalia, & Elita (2012) di 

ruang Nuri 2 RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, dari 50 responden yang diperiksa, 

berdasarkan pengukuran IMT menunjukkan status gizi buruk, yaitu sebanyak 20 

responden (40%). Menurut penelitian Adrianison & Christianto (2016) di ruang 

Rawat Inap RSUD Arifin Achmad Pekanbaru gambaran status gizi pasien PPOK 

didapatkan status gizi pasien berdasarkan IMT sebagian besar adalah underweight, 

yaitu sebanyak 23 orang (54,76%) dari 42 orang yang dirawat.  
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Pasien PPOK mengalami malnutrisi cenderung disebabkan karena 

bertambahnya kebutuhan energi akibat kerja muskulus respirasi yang meningkat 

karena hipoksemia yang menyebabkan hipermetabolisme, sehingga pasien PPOK 

sering mengalami penurunan berat badan (Adrianison & Christianto, 2016). 

Penurunan berat badan merupakan salah satu manifestasi sistemik pada pasien 

PPOK. Manifestasi sistemik yang penting pada PPOK yaitu penurunan massa sel 

tubuh yang mencapai >40% dari metabolisme jaringan lunak (tissue) secara aktif. 

Massa lemak bebas yang hilang tersebut akan memengaruhi proses pernafasan, 

status kesehatan dan fungsi otot perifer pada pasien PPOK. Penurunan berat badan 

memberikan efek yang negatif pada prognosis pasien PPOK (Shan, Liu, & Luo, 

2015).  

Malnutrisi dapat menyebabkan terjadinya gangguan imunitas, sehingga 

pasien berisiko tinggi terkena infeksi paru. Pasien dengan PPOK yang dirawat di 

rumah sakit dan mengalami malnutrisi berdampak pada masa rawat yang lebih 

lama dan rentan terhadap kenaikan morbiditas dan mortalitas (Fasitasari, 2013). 

Nutrisi dan fungsi paru memiliki hubungan yang penting melalui efek katabolisme 

yaitu dengan melihat status gizi. Jika asupan kalori di dalam tubuh berkurang, 

maka protein yang terdapat dalam otot-otot pernapasan akan dipecah. Hilangnya 

lean body mass pada setiap otot akan berdampak pada fungsi otot tersebut. Kondisi 

PPOK dengan malnutrisi akan semakin berat karena akan menurunkan massa otot 

pernapasan (Adrianison & Christianto, 2016). Asupan oral pada pasien PPOK 

cenderung tidak adekuat karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu anoreksia, 

cepat kenyang, sesak, kembung, dan lemah. Asupan diet rendah, kehilangan berat 



5 

 

badan, dan kakeksia biasanya terjadi pada pasien dengan PPOK derajat sedang atau 

berat karena gejala sesak, lemah, dispepsia, dan cepat kenyang (Fasitasari, 2013).  

Pemberian makanan yang agresif untuk mengatasi malnutrisi tidak akan 

berpengaruh terhadap malnutrisi tersebut, hal ini disebabkan karena gangguan 

ventilasi pada pasien PPOK tidak dapat mengeluarkan CO2 yang terjadi akibat 

metabolisme karbohidrat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kalori yang masuk 

dengan kalori yang dibutuhkan sangat diperlukan, bila pasien PPOK perlu nutrisi 

dapat diberikan secara terus menerus (nocturnal feedings) menggunakan pipa 

nasogaster. Komposisi nutrisi yang seimbang pada pasien PPOK dapat berupa 

tinggi lemak rendah karbohidrat. Kebutuhan protein pada pasien PPOK dapat 

diberikan seperti pada umumnya karena protein dapat meningkatkan ventilasi 

semenit oxygen comsumption dan respons ventilasi terhadap hipoksia dan 

hiperkapni (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2003).  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi defisit nutrisi berdasarkan 

dengan rencana asuhan keperawatan di ruang Oleg RSUD Mangusada adalah beri 

nutrisi sesuai dengan diet, sajikan makanan yang hangat dan menarik, libatkan 

pasien dalam menentukan pilihan nutrisi sesuai dengan kesukaannya selama tidak 

bertentangan dengan penyakitnya, pantau status nutrisi pasien, beri support kepada 

pasien untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, beri edukasi yang tepat tentang 

kebutuhan nutrisi dan bagaimana memenuhinya, libatkan tim gizi dalam 

menentukan kebutuhan nutrisi, diet dan pemberian informasi atau edukasi kepada 

pasien, lakukan pemeriksaan laboratorium khususnya albumin dan haemoglobin.  

Berbagai tindakan keperawatan dapat dilaksanakan untuk mengatasi 

masalah keperawatan defisit nutrisi pada pasien PPOK. Jadi, berdasarkan latar 
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belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis 

dengan Defisit Nutrisi di Ruang Oleg RSUD Mangusada Tahun 2018”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan pada 

Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis dengan Defisit Nutrisi di Ruang Oleg 

RSUD Mangusada Tahun 2018?” 

C. Tujuan Studi Kasus  

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan studi kasus ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Tujuan umum  

Tujuan umum studi kasus ini adalah untuk mengetahui Gambaran Asuhan 

Keperawatan pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis dengan Defisit Nutrisi 

melalui pendekatan proses keperawatan di Ruang Oleg RSUD Mangusada Tahun 

2018.  

2. Tujuan khusus  

Secara khusus studi kasus pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis 

dengan Defisit Nutrisi di Ruang Oleg RSUD Mangusada, bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi pengkajian pada pasien PPOK dengan defisit nutrisi di 

ruang Oleg RSUD Mangusada. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien PPOK dengan defisit 

nutrisi di ruang Oleg RSUD Mangusada. 
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c. Mengidentifikasi rencana asuhan keperawatan pada pasien PPOK dengan 

defisit nutrisi di ruang Oleg RSUD Mangusada. 

d. Mengobservasi implementasi keperawatan yang sudah direncanakan pada 

pasien PPOK dengan defisit nutrisi di ruang Oleg RSUD Mangusada. 

e. Mengidentifikasi evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan 

pada pasien PPOK dengan defisit nutrisi di ruang Oleg RSUD Mangusada.  

D. Manfaat Studi Kasus  

1. Manfaat teoritis  

a. Bagi peneliti  

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan observasi dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien PPOK dengan defisit nutrisi dan 

untuk menambah pengalaman peneliti khususnya dalam penatalaksanaan 

keperawatan pada pasien PPOK dengan defisit nutrisi.  

b. Bagi ilmu pengetahuan  

Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan 

dan bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien 

PPOK dengan defisit nutrisi.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pelayanan kesehatan  

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang asuhan 

keperawatan serta membantu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien PPOK 

dengan masalah defisit nutrisi.  

b. Bagi pasien  
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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 bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


