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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup sebagai bagian dari kehidupan manusia, secara langsung maupun 

tidak langsung, memiliki andil besar dalam mempengaruhi berbagai aspek dalam 

kehidupan manusia. Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh gaya hidup adalah 

kesehatan.
 
Berbagai usaha dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani dan ketahanan fisik yang optimal seperti olahraga atau latihan fisik. 
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Pada seseorang yang melakukan latihan fisik yang tepat dan teratur akan 

meningkatkan fungsi sistem pernapasan dan kardiovaskuler. Sebaliknya sistem 

pernapasan yang baik akan meningkatkan ketahanan seseorang dalam melakukan 

latihan fisik.
 1 

Tujuan dari pernapasan adalah untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan 

membuang karbondioksida. Selama pernapasan normal dan tenang, semua kontraksi 

otot pernapasan terjadi selama inspirasi. Ekspirasi adalah proses yang hampir 

seluruhnya pasif akibat sifat elastis daya lenting paru dan rangka dada. 

Pengembangan dan pengempisan rangka dada selama ekspirasi dan inspirasi, 

menggambarkan kontraksi diafragma, fungsi otot intercostalis, elevasi dan depresi 

costa.
2 
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Pada banyak penyakit pernapasan, terutama asma, resistensi aliran udara 

menjadi besar terutama selama ekspirasi, yang kadang menyebabkan kesukaran 

bernapas yang hebat. Hal ini melahirkan suatu konsep yang disebut aliran ekspirasi 

maksimum.
2
 

Asma merupakan penyakit gangguan inflamasi kronis saluran pernapasan 

yang dihubungkan dengan hiperresponsif, keterbatasan aliran udara yang reversible 

dan gejala pernapasan. World Health Organization (WHO)  memperkirakan 235 juta 

penduduk dunia menderita asma.
3
 

Sikap tubuh menggambarkan adanya keseimbangan struktur tubuh yang dapat 

menentukan posisi tubuh yang seharusnya. Pada sikap normal, otot dan sendi 

diharapkan dapat mempertahankan keseimbangan. Posisi tubuh berhubungan dengan 

hiperinflasi rongga dada sehingga dapat mempengaruhi rangkaian columna vertebrae, 

scapula, dan pelvis. Oleh karena itu, pasien dengan penyakit saluran pernapasan 

kronik dapat ditemukan adanya perubahan sikap dan keseimbangan tubuh.
3
 

Pasien dengan asma menunjukkan adanya kebutuhan berlebih pada otot 

pernapasan sebagai respon keterbatasan aliran udara, sehingga didapatkan hipertrofi 

adaptif.  Karena otot-otot tersebut mendapatkan tegangan berulang menyebabkan otot 

lebih pendek dan hilangnya fleksibilitas.
3
 Sehingga mengakibatkan kekuatan otot 

dada pada pasien asma berkurang. 

Untuk meninjau fisiologi pernapasan, terutama pada orang dengan keluhan 

sistem pernapasan, dapat dilakukan uji fungsi paru atau pulmonary function test 

(PFT). Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan peak expiratory flow 
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rate (PEFR) dengan menggunakan peak flow meter. Salah satu peak flow meter yang 

sering digunakan adalah  Mini-Wright Peak Flow Meter, karena harganya yang 

murah, mudah digunakan dan dapat digunakan secara mandiri.
4
 

Peak expiratory flow rate (PEFR) atau arus puncak ekspirasi (APE) 

merupakan salah satu pemeriksaan penunjang berupa tes ekspirasi paksa yang 

dilakukan setelah pasien melakukan inspirasi maksimal. Hasil APE dapat memantau 

adanya perubahan yang bersifat obstruktif pada sistem pernapasan.
4
 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan kekuatan otot dada dengan arus puncak ekspirasi pada pasien 

asma usia dewasa. Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil sampel dari 

kelompok senam asma pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Semarang. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

Adakah hubungan antara kekuatan otot dada dengan arus puncak ekspirasi 

pada peserta senam asma usia dewasa di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) 

Kota Semarang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara kekuatan otot dada dengan arus puncak ekspirasi 

pada peserta senam asma usia dewasa di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) 

Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kekuatan otot dada peserta senam asma usia dewasa. 

2. Mengetahui arus puncak ekspirasi peserta senam asma usia dewasa. 

3. Mengetahui hubungan antara kekuatan otot dada dengan arus puncak 

ekspirasi pada peserta senam asma usia dewasa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dalam bidang akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara kekuatan otot dada 

dengan arus puncak ekspirasi pada peserta senam asma usia dewasa di Balai 

Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Kota Semarang. 

2. Dalam bidang pelayanan kesehatan, apabila terbukti jelas terdapat hubungan 

antara kekuatan otot dada dengan arus puncak ekspirasi pada peserta senam 

asma usia dewasa di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Kota 

Semarang, dapat sebagai pertimbangan penerapan terapi lebih lanjut. 

3. Dalam bidang penelitan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan referensi untuk penelitian berikutnya. 
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1.5 Orisinalitas Penelitian 

Pada penelusuran pustaka belum dijumpai penelitian yang menghubungkan 

kekuatan otot dada dengan arus puncak ekspirasi pada peserta senam asma usia 

dewasa. Beberapa penelitian terkait adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Daftar penelitian sebelumnya 

Judul Peneliti Metodologi Hasil 

Hubungan 

Antara 

Peningkatan 

Kekuatan Otot 

Dada dengan 

Peningkatan Nilai 

Arus Puncak 

Ekspirasi 
 

Chaterina Maria 

Dewi P  
 

Rancangan penelitian 

Pretest-Postest 

design. Sampel 

penelitian ini adalah 

22 mahasiswa pria 

Fakultas Ilmu 

Keolahragaan 

Universitas Negeri 

Semarang (Unnes). 

Pengukuran Arus 

Puncak Ekspirasi 

menggunakan Mini 

Wright Peak Flow 

Meter sedangkan 

kekuatan otot dada 

menggunakan 

dinamometer otot 

dada. Data dianalisis 

menggunakan 

korelasi 

Spearman. 

 

Peningkatan 

kekuatan otot dada 

mempunyai korelasi 

positif terhadap 

peningkatan nilai 

Arus Puncak 

Ekspirasi. 
 

Perbedaan 

Antara Nilai Arus 

Puncak Ekspirasi 

Sebelum Dan 

Sesudah 

Olahraga Renang 

Mareta Isti 

Rosetya 
 

Design penelitian ini 

adalah Quasi 

Experimental Two 

Groups Parallel 

Pretest-Posttest. 

Sampel sebanyak 40  

Peningkatan APE 

pada kelompok yang 

mendapat latihan 

renang lebih 

tinggi secara 

bermakna dibanding  
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Judul Peneliti Metodologi Hasil 

Selama Dua Belas 

Minggu 

 

 mahasiswa terpilih 

menjadi subjek 

penelitian, kemudian 

dilakukan 

randomisasi 

sederhana, sehingga 

terbentuk dua 

kelompok. Dua 

puluh mahasiswa 

Universitas Negeri 

Semarang mendapat 

latihan renang 2 kali 

seminggu selama 12 

minggu dari Maret 

sampai Mei, sebagai 

kelompok perlakuan 

(P) dan 20 

mahasiswa 

Universitas 

Diponegoro yang 

tidak mendapat 

latihan renang, 

sebagai kelompok 

kontrol (K). 

Pengukuran APE I 

dan 

II selama masa 

pengukuran dengan 

rentang waktu 12 

minggu dilakukan 

pada semua sampel. 

Data dideskripsikan  

kelompok yang 

tidak mendapat 

latihan renang 

  dalam bentuk tabel 

dan gambar, 

dilakukan uji 

 

  Mann Whitney, uji t-

tidak berpasangan, 

dan uji t-berpasangan 

dengan program 

komputer. 
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Judul Peneliti Metodologi Hasil 

Hubungan Rinitis 

Alergi Dengan 

Hasil 

Pengukuran Arus 

Puncak Ekspirasi 
 

Yuda Adiyasa Penelitian  

cross-sectional  

terhadap siswa SMA 

Negeri 3 Semarang 

sejak April hingga 

Mei 2011, kuesioner 

ISAAC digunakan 

untuk mendeteksi 

adanya RA, lalu 

dilakukan pemilihan 

kelas secara acak 

untuk memenuhi 

jumlah 

sampel minimal 

sebanyak 126 siswa 

dengan RA dan tanpa 

RA. Selanjutnya 

setiap 

subjek penelitian 

diukur rerata PEF-

nya dengan  

Mini wright-Peak 

flow meter,berat 

badan, tinggi badan, 

serta tingkat 

kebugaran  

dengan  

harvard step test. 

RA berpengaruh 

terhadap penurunan 

nilai PEF 

dibandingkan siswa 

tanpa RA. 
 

  .  

Penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaan tersebut adalah pada penelitian sebelumnya penilaian arus puncak 

ekspirasi dilakukan pada 22 mahasiswa pria Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang (Unnes) (penelitian Chaterina Maria Dewi P), 20 

mahasiswa Universitas Negei Semarang dengan dan tanpa latihan renang 

(penelitian Mareta Isti Rosetya), dan siswa SMA Negeri 3 Semarang (penelitian 
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Yuda Adiyasa). Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada penderita asma 

yang mengikuti senam asma di kantor BKPM Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


