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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) atau Cronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD) ditujukan untuk mengelompokkan penyakit-

penyakit yang mempunyai gejala berupa terhambatnya arus udara 

pernafasan. Masalah yang menyebabkan terhambatnya arus udara tersebut 

bisa terletak pada saluran pernapasan maupun pada parenkim paru. 

Kelompok penyakit yang dimaksud adalah bronkitis kronik (masalah pada 

saluran pernapasan), emfisema (masalah pada parenkim) (Djojodibroto, 

2009).  

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah penyakit paru-paru 

yang mengancam jiwa. Diperkirakan 210 juta orang di seluruh dunia  

menderita PPOK, dan lebih dari 3 juta orang meninggal akibat PPOK pada 

tahun 2005, yaitu sebesar 5% dari seluruh kematian global pada tahun itu. 

PPOK tidak dapat disembuhkan, tetapi pengobatan bisa memperlambat 

perkembangan penyakit. Jumlah kematian dari PPOK diperkirakan akan 

meningkat lebih dari 30% dalam 10 tahun berikutnya tanpa intervensi untuk 

mengurangi resiko, terutama paparan asap tembakau ( WHO, 2011)  

Berdasarkan hasil penelitian prevalensi PPOK meningkat dari tahun 

ke tahun, dari sekitar 6% di periode tahun 1960-1979 mendekati 10% di 

periode tahun 2000-2007. Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) 

merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di seluruh 
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dunia. Menurut prediksi WHO, PPOK yang saat ini merupakan penyebab 

kematian ke-5 di seluruh dunia diperkirakan pada tahun 2020 akan menjadi 

penyebab kematian ketiga di seluruh dunia (Yunus et al, 2010). 

Data prevalensi PPOK bervariasi pada setiap negara di seluruh 

dunia. Tahun 2000, prevalensi PPOK di Amerika dan Eropa berkisar 5-9% 

pada individu usia > 45 tahun. Data penelitian lain menunjukkan prevalensi 

PPOK bervariasi dari 7,8%-32,1% di beberapa kota Amerika Latin. 

Prevalensi PPOK di Asia Pasifik rata-rata 6,3%, yang terendah 3,5 % di 

Hongkong dan Singapura dan tertinggi 6,7% di Vietnam. Untuk Indonesia, 

penelitian COPD working group tahun 2002 di 12 negara Asia Pasifik 

menunjukkan estimasi prevalensi PPOK Indonesia sebesar 5,6%  (Yunus et 

al, 2010). 

PPOK dihubungkan dengan faktor resiko yang cukup banyak dan 

akan meningkat di Indonesia, seperti asap rokok, polusi udara dikota-kota 

besar, daerah industri, pertambangan, kebakaran hutan, dan lain-lain, maka 

diperkirakan jumlah kasus PPOK akan meningkat tajam dimasa-masa yang 

akan datang. (Hurst, 2006) 

Berdasarkan dari hasil survei pendahuluan di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Jombang diketahui terdapat 235 orang penderita PPOK 

yang dirawat inap pada tahun 2008, 195 orang pada tahun 2009, dan pada 

tahun 2010  didapatkan sebanyak 249 penderita yang dirawat inap di RSUD 

Jombang. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengadakan 

penelitian untuk mengetahui profil penderita Penyakit Paru Obstruktif 

Kronik (PPOK) di RSUD Jombang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penderita Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 

di RSUD Jombang ? 

1.3    Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui profil penderita Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 

di RSUD Jombang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui deskripsi angka kejadian (prevalensi) PPOK  

2.  Mengetahui deskripsi jenis kelamin penderita PPOK 

3.  Mengetahui deskripsi umur penderita PPOK 

4.  Mengetahui deskripsi lama dirawat penderita PPOK 

5.  Mengetahui deskripsi keluhan utama penderita PPOK 

6.  Mengetahui deskripsi komplikasi penderita PPOK 

7.  Mengetahui deskripsi kondisi keluar dari rumah sakit  penderita PPOK 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang dapat 

digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai 

dasar penelitian lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti 

mengenai Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). 
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1.4.2 Manfaat Klinis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

penderita PPOK khususnya untuk program pelayanan di RSUD Jombang. 

 


