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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Obstructive sleep apnea merupakan salah satu bentuk gangguan tidur yang 

ditandai dengan episode berulang dari obstruksi total pada saluran napas bagian 

atas selama tidur.1 Insidensi OSA diperkirakan 1-10% dari populasi umum.2 

Sedangkan insidensi pada anak diperkirakan adalah 1-4%.3,4 Beberapa keadaan 

dapat merupakan faktor risiko OSA seperti hipertofi adenoid dan atau tonsil, 

obesitas, disproporsi sefalometri, kelainan daerah hidung. OSA pada anak berbeda 

dengan dewasa baik faktor risiko maupun tata laksananya. Manifestasi klinis OSA 

pada anak adalah kesulitan bernafas pada saat tidur, mendengkur, hiperaktif, 

mengantuk pada siang hari, dan kadang-kadang enuresis.5 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2004 penyakit paru 

termasuk 10 penyebab kematian di dunia, diantaranya Penyakit Paru Obstructive 

(PPOK) (5,1%), TB Paru (2,5%), dan kanker paru (2,3%).6 Prevalensi OSA 

adalah sekitar 4% pada setiap pemeriksaan, tetapi OSA sebagian besar tidak 

bertahan dari masa kanak-kanak hingga remaja akhir.4 Persentase individu yang 

lebih muda dari 18 tahun telah dilaporkan dengan dengkuran berat teratur 

sebanyak 8-12% dari populasi.7 Data prevalensi OSA pada remaja di Indonesia 

sendiri belum diketahui dengan pasti jumlahnya. 

Pemeriksaan fisiologi paru-paru bertujuan untuk mengukur kemampuan paru-

paru dalam tiga tahap respirasi, meliputi pemeriksaan ventilasi, difusi, dan 
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perfusi. Hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan untuk menilai status 

kesehatan atau fungsi paru pada setiap individu yang diperiksa. Pengukuran 

ventilasi ini dapat menggunakan alat-alat sederhana seperti peak flow meter , 

spirometri sederhana, dan spirometri yang memakai gas tertentu.8 Pemeriksaan 

dengan spirometer digunakan untuk mengukur jumlah udara yang dihembuskan 

dari volume paru total ke volume residu. Pada umumnya, kapasitas fungsi paru 

yang diukur menggunakan spirometri adalah Kapasitas Vital (KV), Kapasitas Vital 

Paksa (KVP), Volume Ekspirasi Paksa satu detik (VEP1) dan Ventilasi Volunter 

Maksimal (VVM). Alat ini diindikasikan untuk diagnostik dan monitoring evaluasi 

pada penderita kelainan fungsional paru yang bersifat kronik baik obstruktif 

maupun restriktif seperti asma, PPOK, emfisema. Sedangkan Peak Flow Meter  

digunakan untuk mengukur jumlah aliran arus puncak ekspirasi (APE) , 

Pengukuran APE ini dibandingkan dengan nilai terbaik sebelumnya untuk 

mendiagnosis asma. Peak flow meter lebih mudah didapat dan mudah digunakan 

masyarakat untuk mengetahui hasil fungsi paru. Nilai normal dari volume dan 

kapasitas paru bervariasi tergantung pada jenis kelamin, usia, tinggi badan dan 

berat badan.9–12 

Arus Puncak Ekspirasi atau APE merupakan salah satu indikator pemeriksaan 

fisiologi paru dengan menggunakan alat peak flow meter. Alat ini lebih mudah 

digunakan dan lebih sederhana dibandingkan dengan pemeriksaan fisiologi paru 

yang lainnya. Peak flow meter mudah dibawa dan dibersihkan, sehingga 

pemeriksaan APE dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.13 

Arus Puncak Respirasi adalah kecepatan maksimum aliran udara yang terjadi 

pada saat seseorang melakukan ekspirasi secara paksa secara cepat yang dimulai 
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dari posisi inspirasi maksimal. Interpretasi APE, apabila terjadi penurunan 

menandakan ada hambatan aliran udara di saluran pernapasan.14 Pengukuran nilai 

APE sebaiknya dibandingkan dengan nilai terbaik sebelumnya, bukan nilai prediksi 

normal; kecuali tidak diketahui nilai terbaik penderita yang bersangkutan.12 

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai perbedaan nilai fungsi paru pada remaja OSA dan tidak OSA. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Apakah terdapat perbedaan hasil spirometri dan peak flow pada 

remaja usia 13-14 tahun dengan obstructive sleep apneu dan tidak  

obstructive sleep apneu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan hasil spirometri dan peak flow pada remaja dengan 

obstructive sleep apneu dan tidak. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui nilai pemeriksaan spirometri dan peak flow meter pada 

remaja dengan obstructive sleep apneu usai 13-14 tahun. 

2) Mengetahui adanya perbedaan hasil pemeriksaan peak flow meter 

dan spirometer dengan kejadian obstructive sleep apneu dan tidak 

obstructive sleep apneu usia 13-14 tahun. 

3) Menganalisis adanya perbedaan hasil pemeriksaan spirometri dan 
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peak expiratory flow meter pada remaja dengan obstructive sleep 

apneu dan tidak obstructive sleep apneu usia 13-14 tahun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

tentang perbandingan fungsi paru pada remaja dnegan kejadian OSA 

1.4.2 Manfaat untuk Masyarakat 

Hasil Penelitian diharapkan sebagai masukan untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan masyarakat mengenai tanda-tanda pola napas pada remaja 

obstructive sleep apneu sehingga penderita dapat dievaluasi dan diberi 

terapi lebih dini. 

1.4.3 Manfaat untuk Peneliti 

1) Peneliti mendapatkan pengetahuan baik dalam segi ilmu maupun 

pengalaman, serta dapat mengembangkan kemampuan peneliti 

dalam penulisan hasil penelitian. 

2) Memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Umum. 

3) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Tabel 1. Keaslian penelitian 
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No Penulis, Judul 

Penelitian, Tahun 

Desain Hasil 

1 Astuti, Puji et al. 
Prevalensi dan 
gejala klinis OSA 
pada pasien Asma. 
J Indon Med 
Assoc. 2011.15 

Cross- sectional.  
Subjek, yaitu pasien asma 
usia >17 tahun diberikan 
kuesioner berlin, bila 
hasilnya positif maka 
dilakukan pemeriksaan 
PSG. Kemudian, semua 
subjek dilakukan 
pemeriksaan THT, IMT, 
lingkar leher, tekanan darah 
untuk melihat kelaianan 
anatomi sebagai komorbid 
asma dan faktor risiko 
OSAS 

Berdasarkan kuesioner Berlin, 
100% pasien mendengkur dan 
80% pasien dengan kelelahan 
saat bangun tidur atau kelelahn 
saat bangun siang hari. Pasien 
asma dengan OSA memiliki 
IMT yang lebih tinggi dan 
ingkar leher yang lebih besar 
dibandingkan pasien non OSA. 
Diantara berat badan, IMT, 
lingkar leher, dan rhinitis 
sebagai faktor komorbid, maka 
lingkar leher (R 74, 73 CI 9,72-
642,5) yang secara signifikan 
dan konstan sebagai faktor risiko 
OSA. 

2 Allivia Firdahana, 
dkk. Perbandingan 
nilai faal paru pada 
penderita penyakit 
paru obstruktif 
kronis (PPOK) 
stabil dan orang 
sehat, Surakarta, 
201016 

Cross sectional Didapatkan perbedaan yang 
bermakna pada nilai faal paru 
penderita PPOK dibandingkan 
dengan nilai faal paru orang 
sehat, dimana penderita 
PPOK memiliki nilai faal paru 
yang lebih rendah daripada 
orang sehat. 

3 Ashraf M, Shaffi 
SA, BaHammam 
AS. Spirometry 
and flow volume 
curve in patients 
with obstructive 
sleep apneu. 
Departement of 
Medicine. King 
Saud University. 
2008.17 

Observational Pasien OSA memiliki kelainan 
yang tidak berbeda dari pasien 
yang tidak OSA berkaitan 
dengan usia, indeks masa tubuh , 
indeks apnea hipoapnea (AHI), 
indeks desaturasi, dan indeks 
spirometri lainnya. Tanda saw 
tooth 12,3% dan rasio FEF (50)/ 
FIF (50) > 1 

 Spilsbury JC, 
Storfer-Isser A, 
Rosen CL, Redline 
S. Remission and 
Incidence of 
Obstructive Sleep 
Apnea from 
Middle Childhood 

Cohort. 
Terdapat 490 subjek 
penelitian dengan rentang 
usai 8-11 tahun dan 16-19 
tahun yang dinilai dengan 
PSG. 

OSA didefinisikan sebagai 
indeks apnea- hipopnea 
obstruktif ≥ 5 atau indeks apnea 
obstruktif ≥ 1. Prevalensi OSA 
adalah sekitar 4% pada setiap 
pemeriksaan, tetapi OSA 
sebagian besar tidak bertahan 
dari masa kanak-kanak hingga 
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to Late 
Adolescence. 
Sleep. 2015; 
38(1):23-29. 4 

remaja akhir. Kebiasaan 
mendengkur dan obesitas 
memprediksi OSA dalam 
analisis cross-sectional pada 
setiap titik waktu. Tempat 
tinggal di lingkungan yang 
kurang beruntung, ras Afrika-
Amerika, dan kelahiran prematur 
juga memprediksi OSA di masa 
kanak-kanak tengah, sedangkan 
jenis kelamin laki-laki, indeks 
massa tubuh tinggi, dan riwayat 
tonsilektomi atau adenoidektomi 
merupakan faktor risiko di 
kalangan remaja. Obesitas, tetapi 
tidak kebiasaan mendengkur, di 
masa kecil menengah OSA 
remaja diprediksi. 

 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode cross sectional  dengan 

subjek remaja dengan usia 13-14 tahun di SMP daerah Tembalang dan 

Banyumanik, Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi paru 

remaja dengan obstructive sleep apneu yang diukur menggunakan peak flow 

meter dan spirometer. 

 


