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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1   Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) adalah penyakit pada paru yang 

mengganggu proses pernafasan, ditandai dengan adanya obstruksi kronis pada 

aliran udara dan bisa mengancam jiwa. Menurut Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD) (2020), PPOK didefinisikan sebagai penyakit 

pada paru yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara dan gangguan 

pernapasan persisten akibat adanya sumbatan pada saluran napas atau kelainan 

bagian alveolar paru yang diakibatkan partikel atau gas berbahaya. PPOK 

merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian 

tertinggi di dunia. 

PPOK telah menjangkit 65 juta orang dengan tingkat keparahan dari sedang 

samoai berat di seluruh dunia. Jumlah korban yang diakibatkan oleh PPOK 

diperkirakan akan terus meningkat lebih dari 30% dalam kurun waktu 30 tahun dan 

seterusnya apabila tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan untuk 

mengurangi faktor risiko dari penyakit tersebut (WHO, 2020). Menurut WHO 

(2020), penyebab kematian tertinggi di dunia jika dilihat dari akumulasi kematian 

diantaranya yaitu penyakit kardiovaskuler (stroke, jantung iskemik), penyakit 

pernapasan (PPOK, infeksi saluran napas), dan kondisi kegawatan neonatus 

(asfiksia, sepsis). PPOK merupakan penyebab ketiga kematian tertinggi di dunia 

dengan total 6% dari 55,4 juta kematian di dunia. Penyakit ini juga menduduki salah 

satu dari empat penyakit tidak menular utama yang mengakibatkan 60% kematian 

di Indonesia (Kemenkes RI, 2019).  

WHO menyebutkan jika faktor penyebab utama terkena PPOK adalah 

merokok. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia disebut sebagai salah satu 

negara yang memiliki jumah perokok aktif tinggi. Global Youth Tobacco 

Survey (GYTS) menyebutkan pada tahun 2019 terdapat 40,6 % pelajar di Indonesia 
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dengan rentang usia 13 sampai 15 tahun, 1 dari 5 anak permpuan, dan 2 dari 3 anak 

laki-laki pernah menggunakan tembakau (WHO, 2019). Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik (2022), masyarakat Indonesia yang merupakan perokok aktif 

berjumlah 29,03% dari total jumlah penduduk berusia diatas 14 tahun di tahun 2019. 

Jumlah ini menurun di tahun 2021 dimana jumlah perokok sebanyak 28,96%. Data 

dari Kemenkes RI (2019) menyebutkan kasus PPOK di Indonesia sebesar 3,7% 

dalam satu juta penduduk Indonesia. PPOK dapat menimbulkan berbagai macam 

gejala, dimana salah satu gejala yang paling umum terjadi yaitu sesak nafas atau 

dispnea. 

Sesak nafas menjadi salah satu keluhan yang dapat dirasakan oleh penderita 

PPOK. Berdasarkan buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) 

(2017), dispnea atau sesak nafas menjadi salah satu batasan karakteristik dalam 

menegakkan diagnosa keperawatan pola napas tidak efektif (D.0005). Kata 

“dispnea” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “dys” yang berarti sulit 

dan kata “pneuma” yang berarti napas, sehingga secara harfiah dapat diartikan 

sebagai sebuah kondisi kesulitan bernapas (Ambarwati & Putranto, 2016). 

American Thoracic Society (ATS) mengartikan dispnea sebagai sensasi subjektif 

berupa rasa tidak nyaman saat bernafas dalam intensitas yang bervariasi secata 

kualitatif. Pengalaman kompleks pada pikiran dan tubuh yang berkaitan dengan 

interaksi antar faktor psikologis, fisiologis, lingkungan, dan sosial. Dispnea bisa 

timbul baik secara episodik ataupun konstan. Dispnea insidental terjadi pada 80% 

pasien dimana terjadi sensasi dispnea yang memberat dalam hitungan detik atau 

jam. Sedangkan, dispnea kontinu terjadi pada 39% pasien (Sofia, 2019). Dari hal 

ini, didapatkan gambaran bahwa diperlukan paradigma tatalaksana cepat untuk 

mengatasi dispnea tersebut. 

Studi pendahuluan yang dilakukan di IGD RS Bhayangkara Tk.I R. Said 

Sukanto menunjukkan banyak pasien yang datang dengan masalah pernafasan. 

Gejala utama yang ditunjukkan pada pasien yaitu dispnea. Dari 10 pasien yang ada 

di IGD, 7 diantaranya mengalami masalah pernapasan dengan keluhan dispnea. 

Skala dispnea yang dimiliki pasien berada dalam rentang yang bervariatif, mulai 

dari ringan, sedang, sampai parah atau berat. Terlebih lagi, di masa pandemi Covid-
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19 saat ini membuat pasien dengan komorbid terutama dengan penyakit paru 

menjadi lebih rentan dan berpotensi mengalami perburukan. Data dari BNPB 

menunjukkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2022 menunjukkan kasus baru Covid-

19 sebanyak 21.311 kasus. Sejak pertama kali Covid-19 masuk ke Indonesia, total 

kasus sudah mencapai 5.847.900 kasus (BNPB, 2022). Salah satu gejala sering 

dialami pasien yaitu dispnea. Tentunya keluhan ini akan semakin berat pada pasien 

dengan komorbid penyakit paru. 

Tatalaksana dispnea pada pasien dapat bersifat farmakologis dan non 

farmakologis (Ambarwati & Putranto, 2016). Beberapa tindaka non farmakologi 

yang bisa digunakan seperti terapi buteyko breathing, terapi bernafas lambat (slow 

deep breathing), dan terapi kipas angin (portable fan therapy). Ketiga jenis terapi 

ini bisa dilakukan pada pasien yang memiliki gejala sesak napas baik secara 

insidental maupun periodik.  Terapi buteyko breathing dan terapi bernafas lambat 

(slow deep breathing) memiliki tujuan yang sama, dimana terapi ini mendorong 

pasien untuk dapat melatih pernapasan nya sehingga kejadian dispnea berulang 

dapat diminimalisir atau dicegah. Sedangkan, terapi kipas angin (portable fan 

therapy) bertujuan untuk memberikan aliran udara pada area wajah sehingga 

konsentrasi oksigen pada area yang dialiri udara menjadi lebih besar. Selain itu, 

aliran udara akan mengenai jalur saraf trigeminal, diteruskan ke batang otak dan 

thalamus untuk melanjutkan ke korteks somatosensorik dan memodifikasi sensasi 

dispnea (Ahmedzai, 2020). Terapi kipas angin juga memiliki keunggulan dimana 

dapat digunakan pada keadaan kegawatdaruratan pasien dengan dispnea. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kako dkk. (2018) kepada empat pria dan 

sepuluh Wanita dengan usia 60-70 tahun, didapatkan hasil bahwa terapi kipas 

dianggap dapat diterima oleh 92% peserta. Terapi kipas dapat diterima dan 

memberikan bantuan untuk meringankan gejala pada pasien dengan PPOK. Pada 

penelitian lain juga yang dilakukan oleh Long dkk., (2021) didapatkan hasil serupa 

dimana dispnea rata-rata berubah sebesar 1,35 poin (95% CI, 1,86 menjadi 0,84) 

pada pasien yang ditugaskan untuk menerima kipas dengan tatap muka dan sebesar 

0,1 poin (0,53 hingga 0,33) pada pasien yang ditugaskan untuk menerima kipas ke 

kaki (P <0,001). 
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Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah ditemukan mengenai 

penggunaan kipas genggam di atas, penulis tertarik untuk menerapkan penggunaan 

portable fan therapy untuk meringankan keluhan dispnea pada pasien dengan 

PPOK di rumah sakit. 

 

I.2   Rumusan Masalah 

PPOK telah menjangkit 65 juta orang dengan tingkat keparahan dari sedang 

samoai berat di seluruh dunia. Jumlah korban yang diakibatkan oleh PPOK 

diperkirakan akan terus meningkat lebih dari 30% dalam kurun waktu 30 tahun dan 

seterusnya apabila tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan untuk 

mengurangi faktor risiko dari penyakit tersebut (WHO, 2020). Menurut WHO 

(2020), penyebab kematian tertinggi di dunia jika dilihat dari akumulasi kematian 

diantaranya yaitu penyakit kardiovaskuler (stroke, jantung iskemik), penyakit 

pernapasan (PPOK, infeksi saluran napas), dan kondisi kegawatan neonatus 

(asfiksia, sepsis). PPOK merupakan penyebab ketiga kematian tertinggi di dunia 

dengan total 6% dari 55,4 juta kematian di dunia. 

Sesak nafas menjadi salah satu keluhan yang dapat dirasakan oleh penderita 

PPOK. Berdasarkan buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) 

(2017), dispnea atau sesak nafas menjadi salah satu batasan karakteristik dalam 

menegakkan diagnosa keperawatan pola napas tidak efektif (D.0005). Kata 

“dispnea” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “dys” yang berarti sulit 

dan kata “pneuma” yang berarti napas, sehingga secara harfiah dapat diartikan 

sebagai sebuah kondisi kesulitan bernapas. 

Beberapa tindaka non farmakologi yang bisa digunakan yaitu dengan 

memberikan sirkulasi udara yang baik, meminimalisir stres dengan mendorong 

keluarga untuk menghindari perselisihan dengan pasien, humidifikasi udara yang 

dihirup pasien, dan berikan oksigen serta kipas di kamar pasien. Stimulasi aliran 

udara dengan menggunakan kipas dapat menjadi metode non-farmakologi untuk 

meringankan dispnea yang dirasakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Kako et al. (2018) kepada empat pria dan sepuluh Wanita dengan usia 60-70 tahun, 

didapatkan hasil bahwa Terapi kipas dianggap dapat diterima oleh 92% peserta. 
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Terapi kipas dapat diterima dan memberikan bantuan untuk meringankan gejala 

pada pasien dengan PPOK. Pada penelitian lain juga yang dilakukan oleh Long et 

al., (2021) didapatkan hasil serupa dimana dispnea rata-rata berubah sebesar 1,35 

poin (95% CI, 1,86 menjadi 0,84) pada pasien yang ditugaskan untuk menerima 

kipas dengan tatap muka dan sebesar 0,1 poin (0,53 hingga 0,33) pada pasien yang 

ditugaskan untuk menerima kipas ke kaki (P <0,001). 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis ingin melihat seberapa 

efektifkah pemberian Asuhan Keperawatan Dengan Intervensi Inovasi Portable 

Fan Therapy Terhadap Dispnea Untuk Masalah Keperawatan Pola Napas Tidak 

Efektif Pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Di IGD RS 

Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. 

 

I.3   Tujuan Penelitian  

I.3.1   Tujuan Umum 

Mendapatkan hasil dari analisis pemberian asuhan keperawatan dengan 

intervensi inovasi portable fan therapy terhadap dispnea pada pasien Penyakit Paru 

Obstruktif Kronis (PPOK) di IGD RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. 

I.3.2   Tujuan Khusus 

Menurut rumusan masalah yang ada, maka tujuan khusus dari karya ilmiah 

ini adalah:  

a. Mendapatkan gambaran pengkajian pada pasien PPOK di IGD RS 

Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. 

b. Mendapatkan gambaran masalah keperawatan pada pasien PPOK di IGD 

RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. 

c. Mendapatkan gambaran rencana intervensi keperawatan pada pasien 

PPOK di IGD RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. 

d. Mendapatkan gambaran implementasi keperawatan pada pasien PPOK di 

IGD RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. 

e. Mendapatkan gambaran evaluasi keperawatan pada pasien PPOK di IGD 

RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. 
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f. Mengetahui efek pemberian portable fan therapy terhadap sensasi dispnea 

pada pasien PPOK di  IGD RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto. 

g. Menerapkan Evidence Based Nursing portable fan therapy terhadap 

sensasi dispnea pada pasien PPOK di IGD RS Bhayangkara Tk.I R. Said 

Sukanto. 

 

I.4   Manfaat Penelitian 

a. Bagi Akademisi 

Mengenalkan intervensi portable fan therapy untuk mahasiswa kesehatan 

khususnya keperawatan sebagai teknik non-farmakologi dalam menangani 

dispnea pada pasien PPOK. 

b. Pengembangan Keilmuan 

Karya ilmiah ini dapat menjadi data untuk melaksanakan penelitian 

pengenai penggunaan portable fan therapy  untuk meringankan sesak 

nafas pada pasien PPOK.  

c. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Hasil karya ilmiah ini diharapkan bisa disosialisasikan kepada seluruh 

tenaga kesehatan, khususnya kepada perawat sebagai alternatif terapi non-

farmakologi dalam menjalankan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gejala dispnea. 

 


