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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi Bronkhitis 

Menurut Dorland (2002), bronkhitis adalah peradangan satu atau lebih 

bronkhus, dapat bersifat akut dan kronik. Gejala-gejala yang biasanya 

termasuk demam, batuk dan ekspektorasi. Bronkhitis akut adalah serangan 

bronkhitis dengan perjalanan penyakit yang singkat atau kurang berat, gejala-

gejala termasuk demam,batuk dan pilek. Serangan berulang mungkin 

menunjukkan bronkhitis kronis. Bronkhitis kronis adalah suatu bentuk 

penyakit obstruksi paru kronik, pada keadaan ini terjadi iritasi bronkhial 

dengan sekresi yang bertambah dan batuk produktif selama sedikitnya tiga 

bulan atau bahkan dua tahun berturut-turut, biasanya keadaan ini disertai 

emfisema paru. Berikut ini perbedaan antara bronkhus normal dengan 

bronkhus yang meradang (Gambar 2.1). 

 

Gambar 2. 1 

Perbedaan dari normal bronki versus bronkitis(Widiyanti,2011). 
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2. Anatomi Fungsional Pernapasan 

Fungsi utama dari sistem respirasi adalah pertukaran gas, dimana 

oksigen akan diambil dari alveolus dan akan dibawa oleh haemoglobin  

menuju ke jaringan yang akan diperlukan dalam proses metabolisme, di sisi 

lain karbondioksida, sebagai hasil sisa dari metabolisme dibuang melalui 

pernapasan saat ekspirasi (Basuki, 2009). Untuk itu diperlukan alat 

pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran gas. Adapun alat-alat pernapasan 

manusia terdiri dari : 

a. Saluran Pernapasan Atas 

1) Hidung  

Hidung berfungsi sebagai penghantar udara yang membawa 

udara ke dalam paru. Hidung terdiri dari 2 lubang yaitu naces dextra 

dan naces sinistra. Bagian anterior lubang nasal terbuka untuk 

atmosfer terletak pada nostrilis yang dilindungi oleh bulu-bulu seperti 

rambut. 

2) Pharynx 

Pharynx adalah suatu saluran yang berbentuk lubang corong 

yang panjangnya sekitar 15 cm dan berfungsi sebagai saluran 

penghantar udara yang membawa udara ke dalam paru. Pharynx terdiri 

dari 3 bagian yaitu : 

a) Nasopharynx  

Terletak di belakang lubang nasal. Nasopharynx di atas 

langit-langit mulut bersifat lembut yang membagi pharynx satu 
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dengan yang lain selama proses menelan. Saluran eusthacius 

terbuka satu ke bagian yang lain dan nasopharynx yang 

berhubungan dengan lubang timpani. Pengaturan tekanan 

udara pada 2 bagian melalui membran timpani. 

b) Oropharynx 

Terletak di belakang mulut, di bawah langit-langit mulut 

dan memanjang ke bawah seperti larynx, tonsil adalah 2 kantong 

jaringan limpoid yang terletak pada dinding lateral oropharynx, 

serta membentuk kelompok silkular dari jaringan limphoki yang 

bersifat sebagai filter, pelindung pada saluran pernapasan dalam 

melawan infeksi. 

c) Laringopharynx 

Terletak di belakang larink. Udara dihatarkan melalui 

hidung melewati nasopharynx dan akhirnya ke bagian atas larynx 

dan trachea. Saluran napas atas memiliki 3 fungsi utama yaitu 

menyaring dan melembabkan udara yang di inspirasi dan jika 

memungkinkan berfungsi untuk meningkatkan suhu tubuh. 

3) Larinx 

Larinx berfungsi sebagai saluran penghantar udara yang 

membawa udara kedalam paru. Terletak sejajar dengan vertebra 

cervical ke 3 sampai vertebra cervical ke 6 dan di atas larynx terdapat 

pharynx. Bagian bawah larynx ada trakhea. 
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4) Trakhea 

Trakhea merupakan lanjutan dari larinx yang dibentuk oleh 16-

20 cincin yang terdiri dari tulang rawan berbentuk tapal kuda yang 

membagi dalam 2 cabang yaitu bronkhus kanan dan bronkhus kiri. 

Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang 

disebut sel silia, yang berfungsi mengeluarkan benda asing yang 

masuk bersama-sama dengan udara pernapasan untuk     

mempertahankan jalan napas agar tetap terbuka. 

b. Saluran Pernapasan Bawah  

1) Bronkhus 

Bronkhus merupakan percabangan trakhea setinggi VTh 5 dan 

terdapat 2 bronkhus, yaitu kanan dan kiri. Bronkhus kanan lebih 

pendek dan lebar dari pada yang kiri. Bronkhus-bronkhus tersebut 

ketika akan masuk pulmo menjadi bronkhus pulmonalis. 

2) Bronkhiolus 

Percabangan dari bronkhus yang ukurannya semakin kecil 

disebut bronkhiolus. Fungsi dari bronkhiolus adalah sebagai 

penghantar udara ke tempat pertukaran gas paru. 

3) Alveolus 

Alveolus pada hakekatnya merupakan suatu gelembung gas 

yang dikelilingi oleh jaringan kapiler sehingga batas antara cairan dan 

gas membentuk tegangan permukaan yang cenderung mencegah 

pengembangan saat inspirasi dan cendrung mencegah kolaps pada 
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waktu ekspirasi. Tetapi untunglah alveolus dilapisi oleh zat 

lipoprotein yang dapat mengurangi tegangan permukaan dan 

mengurangi resistensi terhadap pengembangan pada waktu inspirasi 

mencegah kolaps alveolus pada waktu ekspirasi( Soemantri,2008) 

4) Paru 

Paru merupakan organ utama respirasi yang elastis, berbentuk 

kerucut dan terletak dalam rongga dada atau toraks terbungkus oleh 

pleura. Paru dibagi menjadi dua bagian, yaitu paru kanan dan paru 

kiri. 

Paru kanan tidak simetris dengan paru kiri karena paru         

kanan mempunyai tiga lobus dan dua  fissura interlobaris (mayor dan 

minor), sedangkan paru kiri terdiri dari dua lobus dan bronkopulmonal 

atau segmen paru, yang mana merupakan sebagian jaringan paru yang 

disuplai oleh bronkus segmental dengan arteri dan vena pulmonalnya 

(Pearce,2004) 

a) Paru Kanan 

Batas atas dimulai dari puncak cavum pleura kanan 

menuju ke bawah sampai facies superior diafragma, ke atas 

sampai sebelah kanan mediastrium. Sebelah kanan berhubungan 

dengan  trakhea, nasophagus bagian atas, vena cava superior dan 

jantung. Paru kanan terdiri dari 3 lobus, antara lain : 

(1) Lobus Kanan Atas 

Bronkhus lobus kanan atas merupakan cabang pertama 

dari lobus utama kanan menuju ke lateral dekat pada 



13 

 

percabangan trakhea yang panjangnya 1 cm. Bronkhus ini 

dibagi menjadi 3 bronkhus segmental. 

(a) Bronkhus segmental apical yang hampir vertical ke atas 

(b) Bronkhus segmental posterior yang mengarah ke belakang 

(c) Bronkhus segmental anterior yang mengarah ke depan dan 

seringkali agak ke bawah 

(2) Lobus Medius 

Bronkhus lobus medius keluar dari bagian depan 

bronkhus kanan. Bronkhus lobus medium arahnya kedepan, 

lateral dan bawah dan bercabang menjadi dua bronkhus  

segmental. 

(3) Lobus Kanan Bawah 

Segmen superior lobus interior secara anatomis dan 

patologis berbeda dengan segmen lainnya. Biasanya  

bercabang menjadi tiga sub segmental, segmen lobus ini 

mungkin amat besar dan menjorok jauh ke belakang atas 

hampir ke puncak  paru. 

b)  Paru Kiri 

Batasnya di ujung cavum pleura sampai facies superior 

diafragma. Terletak di sebelah kiri mediastrium berhubungan 

dengan trakhea, aorta, ascenden, discenden esophagus dan 

jantung sebelah kiri. 
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Paru kiri memiliki empat lobus, pada masing-masing 

lobus memiliki beberapa segmen, antara lain : 

(1) Lobus superior, sebanding dengan lobus superior kanan  

dengan 3 segmen apical, anterior dan posterior. 

(2) Lobus medius (lingual), lobus ini sebenarnya adalah 

segmen inferior lobus superior kiri tetapi sebanding dengan 

lobus medius kanan, letaknya anterior. 

(3) Lobus nelson, lobus ini sebanding dengan lobus nelson 

kanan, letaknya anterior. 

(4) Lobus inferior dengan tiga segmen, anterior, internal, 

posterior. 

Bronkhus utama kiri lebih panjang dari pada bronkhus 

utama kanan dan tampaknya mempunyai sudut yang lebih besar 

pada trakhea, paru kiri mempunyai dua lobus dan volume total 

20%. Lebih kecil dari volume paru kanan. Lobus kiri atas adalah 

sebanding dengan lobus kanan atas dan lobus medius, lobus kiri 

atas sebanding dengan lingula. Bronkhus cabang atas mempunyai 

dua cabang yaitu apical posterior yang biasanya menjadi 

bronkhus subsegmental apical dan segmen posterior lobus kanan 

atas, segmen anterior biasanya cabang sendiri (Pearce,2004) 

Pembagian lobus-lobus paru dapat dilihat pada gambar 2.2 
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Gambar 2.2 

Rongga toraks dan segmen bronkopulmonar (Spalteholz,2010) 

 

 

Gerakan pernapasan, saat bernapas gerak dinding thoraks dan  

diafragma menghasilkan perubahan diameter dan volume rongga thoraks.  

Saat inspirasi adalah proses aktif kontraksi otot-otot.  Inspirasi terjadi bila 

diafragma telah mendapat rangsangan dari n. prenikus lalu mengerut datar.  

Proses respirasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura 

dan paru-paru. Sedangkan otot-otot yang berfungsi pada proses tersebut 

adalah  : 

a. Otot inspirasi utama : diafragma, external intercostalis, levator costalis 

dan scaleni. 
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b. Otot bantu inspirasi : sternocleiomastoideus, trapezius, seratus anterior, 

pectoralis mayor dan minor, latisimus dorsi. 

c. Otot ekspirasi utama  : internal intercostalis. 

d. Otot bantu ekspirasi : internal obliq, eksternal obliq, rectus abdominis, 

longisimus, iliocostalis lumborum. 

3. Fisiologi pernapasan 

Pernapasan adalah usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen 

untuk proses metabolisme dan mengeluarkan karbondioksida sebagai hasil 

metabolisme. Pernapasan sebagai istilah yang umum digunakan mencakup 2 

proses : 

a. Pernapasan eksterna 

Pernapasan eksterna adalah absorsi O2 dan pembuangan CO2 dari badan 

secara keseluruhan. 

b. Pernapasan interna 

Pernapasan interna adalah penggunaan O2 dan produksi CO2 oleh sel dan 

pertukaran gas antara sel dan medium cairannya (Ganong, 1992).  

Proses fisiologi pernafasan dibagi menjadi beberapa tahap : 

1) Ventilasi 

Ventilasi yaitu masuknya campuran gas-gas kedalam dan keluar paru-

paru. Udara bergerak masuk dan keluar paru-paru karena adanya 

selisih tekanan yang terdapat atmosfer dan alveolus akibat kerja 

mekanik dari otot-otot pernafasan. 
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2) Transportasi 

a) Difusi gas antara alveoli dan kapiler darah. 

Adanya perubahan tekanan parsial oksigen antara alveoli dan 

pembuluh darah kapiler mengakibatkan proses terjadinya difusi 

gas. Gas berdifusi dari alveoli ke pembuluh kapiler darah melintasi 

membran alveoli yang tipis (Ganong, 1992). 

b) Transportasi gas 

Transpotasi gas didefinisikan sebagai proses pengangkutan dari 

paru ke jaringan ke paru melalui aliran darah. Proses transport gas 

gas terdiri dari traspor gas oksigen dan karbondioksida 

(Samantri,2007). 

c) Mekanika Pernapasan 

Dalam setiap siklus pernafasan, agar udara dapat mengalir masuk 

ke paru-paru, maka otot-otot pernafasan harus bekerja kuat untuk 

melawan daya elastik recoil dari paru-paru dan torak, termasuk 

pula tahanan antara arus udara dengan saluran napas. Kerja dari 

otot-otot pernafasan tersebut harus mampu membuat tekanan  

intra-alveolar  lebih rendah dari tekanan atmosfir. Akibat 

perbedaan tekanan ini, maka udara akan masuk ke paru-paru. Pada 

inspirasi biasa tekanan ini berkisar antara -1 mmHg sampai -3 

mmHg. Pada inspirasi dalam tekanan intraalveolinya dapat 

mencapai -30 mmHg. Alat bantu pernafasan akan diperlukan bila 

ada pasien yang otot-otot pernafasannya tidak mampu 

menghasilkan tekanan negatif yang adekuat. 
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Pada saat ekspirasi, udara akan keluar jika tekanan intraalveolar 

lebih besar dari pada tekanan atmosfir. Hal ini terjadi saat otot-otot 

pernapasan kembali ke posisi rileks. Pada  ekspirasi biasa tekanan 

intraalveoli berkisar antara +1 mmHg sampai  

+3 mmHg. Diafragma akan bergerak ke atas, sehingga akan 

menekan  paru-paru yang menyebabkan peningkatkan tekanan 

intraalveoli berkisar antara +1 mmHg sampai +3 mmHg. 

Diafragma akan bergerak ke atas, sehingga  akan menekan paru-

paru yang menyebabkan ,peningkatan tekanan intraalveolur. 

Demikian pula dengan otot-otot intracostal, pada saat bergerak ke 

posisi rileks, maka sangkar torak akan turun ke posisi preinspirasi. 

Hal ini juga menyebabkan penekanan paru dan peningkatan 

tekanan intraaveolar. Walaupun masih kontroversi, proses 

ekspirasi ini dikatakan merupakan proses yang pasif, akibat 

adanya daya recoil paru-paru. Namun disisi lain, ada suatu studi 

yang menemukan bahwa proses ekspirasi adalah proses yang aktif, 

dimana terjadi aktifitas otot-otot inspirasi yang bekerja secara 

ekstrensik/memanjang. Jika tidak ada aktifitas dari otot-otot 

tersebut, maka ekspirasi akan berlangsung secara singkat, 

sehingga arus udara ekspirasi akan cepat (Gosselink, 1989). 

 

4. Etiologi  

Menurut Dorland (2002), etiologi adalah penyebab terjadinya suatu 

penyakit. Bronkhitis terjadi paling sering pada saat musim pancaroba, musim 
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dingin, biasanya disertai dengan infeksi pernapasan atas, dapat disebabkan 

oleh berbagai hal (Iskandar, 2010)  antara lain  : 

a. Bronkhitis infeksiosa, disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri atau 

organisme lain yang menyerupai bakteri (Mycoplasma pneumoniae dan 

Chlamyidia).  Serangan bronkhitis berulang bisa terjadi pada perokok, 

penderita penyakit paru-paru dan saluran pernapasan menahun.  Infeksi 

berulang bisa terjadi akibat sinusitus kronis, bronkhiektasis, alergi, 

pembesaran amandel dan adenoid pada anak-anak. 

b. Bronkhitis iritatif, karena disebabkan oleh zat atau benda yang bersifat    

iritatif seperti debu, asap (dari asam kuat, amonia, sejumlah pelarut 

organik, klorin, hidrogen, sulfida, sulfur dioksida dan bromin), polusi 

udara menyebabkan iritasi ozon dan nitrogen dioksida serta tembakau dan 

rokok. 

 

5. Patologi  

Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sifat 

esensial penyakit, khususnya perubahan pada jaringan dan organ tubuh yang 

menyebabkan terjadinya suatu penyakit (Dorland,2002). 

Patologi dari bronkhitis adalah hipertrofi dan hiperplasia kelenjar 

mukus bronkhus, dimana dapat menyebabkan penyempitan pada saluran 

bronkhus, sehingga diameter bronkhus ini menebal lebih dari 30-40% dari 

normal. Terdapat juga peradangan difus, penambahan sel mononuklear di 

submukosa trakeo bronkial, metaplasia epitel bronkhus dan silia berkurang. 
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Perubahan yang penting juga adalah perubahan pada saluran napas kecil yaitu 

sekresi sel goblet, bukan saja bertambah dalam jumlahnya akan tetapi juga 

lebih kental sehingga menghasilkan substansi yang mukopurulen, sel radang 

di mukosa dan submokusa, edema, fibrosis penbrokial, penyumbatan mukus 

intraluminal dan penambahan otot polos. Dua faktor utama yang 

menyebabkan bronkhitis yaitu adanya zat-zat asing yang ada di dalam saluran 

napas dan infeksi mikrobiologi (Phee, 2003).   

Pada bronkhitis terjadi penyempitan saluran pernapasan.  

Penyempitan ini dapat menyebabkan obstruksi jalan napas dan menimbulkan 

sesak. Pada penderita bronkhitis saat terjadi ekspirasi maksimal, saluran 

pernapasan bagian bawah paru akan lebih cepat dan lebih banyak yang 

tertutup.  Hal ini akan mengakibatkan ventilasi dan perfusi yang tidak 

seimbang, sehingga penyebaran udara pernapasan maupun aliran darah ke 

alveoli tidak merata. Timbul hipoksia dan sesak napas, lebih jauh lagi 

hipoksia alveoli menyebabkan vasokontriksi pembuluh darah paru dan 

polisitemia. Terjadi hipertensi pulmonal yang dalam jangka panjang dapat 

menimbulkan kor pulmonal (Phee,2003). 

 

6. Tanda dan Gejala Klinis 

Menurut Price (1995), tanda dan gejala klinis yang timbul pada pasien 

bronkhitis tergantung pada luas dan beratnya penyakit, lokasi kelainannya 

dan ada tidaknya komplikasi lanjut. Ciri khas pada penyakit ini adalah adanya 

batuk disertai produksi sputum, adanya haemaptoe dan pneumonia berulang. 
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Tanda dan gejala klinis dapat demikian hebat pada penyakit berat dan dapat 

tidak nyata atau tanpa gejala pada penyakit yang ringan. Tanda dan gejala 

tersebut yaitu : 

a. Batuk produktif 

Pada bronkhitis mempunyai ciri antara lain batuk produktif 

berlangsung lama, jumlah sputum bervariasi, umumnya jumlahnya 

banyak terutama pada pagi hari sesudah ada perubahan posisi tidur atau 

bangun dari tidur. Kalau tidak ada infeksi sekunder sputumnya mukoid, 

sedangkan apabila terjadi infeksi sputumnya purulen, dapat memberikan 

bau yang tidak sedap. 

b. Haemaptoe 

Terjadi pada 50% kasus bronkhitis, kelainan ini terjadi akibat 

nekrosis atau destruksi mukosa bronkhus mengenai pembuluh darah 

sehingga pembuluh darah pecah dan timbul perdarahan. Perdarahan yang 

timbul bervariasi mulai dari yang paling ringan sampai perdarahan cukup 

banyak atau massif. Pada bronkhitis kering, haemaptoe justru tanda satu-

satunya karena bronkhitis jenis ini letaknya di lobus atas paru, 

drainasenya baik, sputum tidak pernah menumpuk dan kurang 

menimbulkan reflek batuk, pasien tanpa batuk atau batuknya minimal. 

Pada tuberkolosis paru dan bronkhitis ini merupakan penyebab utama 

komplikasi haemaptoe. 

c. Sesak napas  atau dispnea 

Pada 50% kasus ditemukan sesak napas. Hal tersebut timbul dan 

beratnya tergantung pada seberapa luas bronkhitis yang terjadi dan 
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seberapa jauh timbulnya kolap paru dan desturksi jaringan paru yang 

terjadi akibat infeksi berulang (ISPA), biasanya menimbulkan fibrosis 

paru dan emfisema. Kadang juga ditemukan suara mengi (wheezing), 

akibat adanya obstruksi bronkhus. Mengi dapat lokal atau tersebar 

tergantung pada distribusi kelainnya. 

d. Demam berulang 

Bronkhitis merupakan penyakit yang berjalan kronis, sering 

mengalami infeksi berulang pada bronkhus maupun paru, sehingga sering 

timbul deman. 

 

7. Komplikasi Bonkhitis 

Menurut Bahar (2001),komplikasi bronkhitis pada anak terutama pada 

anak dengan malnutrisi atau dengan kondisi kesehatan yang jelek antara lain : 

a. Otitis media akut 

Otitis media akut yaitu keadaan terdapatnya cairan di dalam 

telinga tengah dengan tanda dan gejala infeksi dan dapat disebabkan 

berbagai patogen termasuk Sterptokokus pneumoniae dan Haemophilus 

influenzae. Mikroorganisme patogen penyebab bronkhtis menyebar dan 

masuk ke dalam saluran telinga tengah dan menimbulkan peradangan 

sehingga terjadi infeksi.  

b. Sinusitis maksilaris 

Sinusitis maksilaris yaitu radang sinus yang ada di sekitar  hidung 

yang disebabkan oleh komplikasi peradangan jalan napas bagian atas 

dibantu oleh adanya faktor predisposisi. Infeksi pada sinus dapat 
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menyebabkan bronkhospasme, oedema dan hipersekresi sehingga 

mengakibatkan bronkhitis.  

c. Pneumonia  

Pneumonia adalah radang paru yang disebabkan oleh  bermacam-

macam etiologi seperti bakteri, virus, jamur dan benda asing. Jika 

bronkhitis tidak ditangani dengan baik secara tuntas atau jika daya tahan 

tubuh anak jelek, maka proses peradangan akan terus berlanjut sebut 

bronkhopneumonia. Gejala yang muncul umumnya berupa napas yang 

memburu atau cepat dan sesak napas karena paru-paru mengalami 

peradangan. Pada bayi usia 2 bulan sampai 6 tahun pneumonia berat 

ditandai adanya batuk atau kesukaran bernapas, sesak napas ataupun 

penarik dinding dada sebelah bawah ke dalam 

d. Bronkhitis kronis 

e. Pleuritis. 

f. Efusi pleura atau empisema 

 

8. Prognosis Bronkhitis 

Prognosis adalah pengetahuan akan kejadian mendatang atau 

perkiraan keadaan akhir yang mungkin terjadi dari serangan penyakit 

(Dorland, 2002). Prognosis ini dapat meliputi beberapa aspek, yaitu : 

a. Quo ad vitam 

Quo ad vitam merupakan ramalan mengenai hidup matinya 

penderita. Pada kasus bronkhitis yang berat dan tidak diobati, 
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prognosisnya jelek, survivalnya tidak akan lebih dari 5-10 tahun. 

Kematian pasien karena pneumonia, empisema, gagal jantung kanan, 

haemaptoe dan lainnya. 

b. Quo ad sanam 

Quo ad sanam merupakan ramalan mengenai kesembuhan pasien. 

Pada pasien bronkhitis tergantung pada berat ringannya serta luasnya 

penyakit waktu pasien berobat pertama kali.  

Bila tidak ada komplikasi, prognosis brokhitis akut pada anak 

umumnya baik. Pada bronkhitis akut yang berulang. Bila anak merokok 

(aktif dan pasif) maka dapat terjadi kecenderungan untuk menjadi  

bronkhitis kronik kelak pada usia dewasa (Ngastiyah, 2005). 

c. Quo ad fungsionam 

Quo ad fungsionam merupakan ramalan yang ditinjau dari segi 

fungsionalnya. Pada kasus bronkhitis ini, prognosis quo ad 

fungsionamnya baik, dapat pulih seperti sebelumnya.  

d. Quo ad cosmeticam 

Quo ad cosmeticam merupakan ramalan yang ditinjau dari segi 

kosmetik. Pada kasus bronkhitis ini, prognosis quo ad cosmeticannya 

baik. 

 

9. Diagnosis Banding  

Beberapa penyakit yang perlu dipertimbangkan kalau kita berhadapan 

dengan pasien bronkhitis (Staff Klinik Mayo, 2010) : 

a. Bronkhitis kronis  
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b. Tuberculosis paru (Penyakit ini dapat disertai kelainan anatomis paru 

berupa bronkhitis) 

c. Abses paru (Terutama bila lelah ada hubungan dengan bronkus besar) 

d. Penyakit paru penyebab hemaptomisis misalnya karsinoma 

paru,adenoma paru 

e. Fistula bronkopleural dengan empisema 

 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Sinar Infra Merah  

a. Definisi 

Sinar infra merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik 

dengan panjang gelombang 7700-4.000.000 A
o
 (Sujatno, 1993). 

Klasifikasi sinar infra merah : 

1) Berdasarkan panjang gelombang 

a) Gelombang panjang 

Panjang gelombang diatas 12.000 A
o
 sampai 150.000  A

o
. 

Daya penetrasi sinar ini hanya sampai kepada lapisan 
 

superficial epidermis, yaitu sekitar 0,5 mm.
 

b) Gelombang pendek 

Panjang gelombang antara 7.700 – 40.000 A
o
. Daya 

penetrasi ini lebih dalam yaitu sampai jaringan subcutan, dapat 

mempengaruhi secara langsung terhadap pembuluh darah 

kapiler, pembuluh limfe, ujung-ujung saraf dan jaringan-

jaringan lain di bawah kulit. 
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2) Berdasarkan tipe 

a) Tipe A : Panjang gelombang 780 – 1500  mm , penetrasi 

dalam 

b) Tipe B : Panjang gelombang 1500 – 3000 mm, penetrasi 

dangkal 

c) Tipe C : Panjang gelombang 3000 - ± 10.000 mm, penetrasi 

dangkal. 

 

b. Efek Fisiologis 

1) Meningkatkan proses metabolisme  

Hukum Van’t Hoff mengemukakan bahwa suatu reaksi kimia 

dapat dipercepat dengan adanya panas atau kenaikan temperatur 

akibat pemanasan. Proses metabolisme yang terjadi pada lapisan 

superficial kulit akan meningkat sehingga pemberian oksigen dan 

nutrisi kepada jaringan lebih diperbaiki, begitu juga pengeluaran 

sampah-sampah pembakaran. 

2) Vasodilatasi pembuluh darah  

Dilatasi pembuluh darah kapiler dan arteriole akan terjadi  

segera setelah penyinaran, sehingga kulit akan mengadakan  reaksi 

dan berwarna kemerah-merahan yang disebut eritema. Sehingga 

pembuluh darah mengalami pelebaran dan sirkulasi darah meningkat 

sehingga nutrisi dan oksigen ke jaringan meningkat dan 

menyebabkan kadar sel darah putih dan anti bodi di dalam jaringan 
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meningkat. Dengan demikian pemeliharaan jaringan lebih baik dan 

perlawanan terhadap agen penyebab proses radang semakin baik. 

3) Pengaruh terhadap saraf sensoris  

Pemanasan yang ringan mempunyai pengaruh sedative 

terhadap ujung-ujung syaraf sensoris, sedang pemanasan yang keras 

justru dapat menimbulkan iritasi. 

4) Pengaruh terhadap jaringan otot  

Kenaikan temperatur disamping membantu terjadinya 

relaksasi juga meningkatkan kemampuan otot untuk berkontraksi. 

Spasme yang terjadi akibat penumpukan asam laktat dan sisa-sisa 

pembakaran lainnya dapat dihilangkan dengan pemberian 

penyinaran. Hal ini dapat terjadi karena panas dari sinar tersebut 

akan mengaktifkan terjadinya pembuangan sisa-sisa hasil 

metabolisme. 

5) Menaikkan temperatur tubuh 

Penyinaran luas yang berlangsung dalam waktu yang relatif 

cukup lama dapat mengakibatkan kenaikan temperatur tubuh. Hal ini 

dapat terjadi karena penyinaran akan memanasi darah dan jaringan 

yang berada di daerah superficial kulit, panas ini kemudian akan 

diteruskan ke seluruh tubuh (bagian-bagian yang lain). Sebagai 

kelanjutan dari proses ini, maka disamping terjadi pemerataan panas, 

juga akan terjadi penurunan tekanan darah sistemik. Terjadinya 

penurunan sistemik karena adanya panas yang akan merangsang 
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pusat pengatur panas tubuh untuk meratakan panas yang terjadi 

dengan jalan timbul dilatasi yang bersifat general, vasodilitasi ini 

akan mengakibatkan tahanan perifer menurun.  

6) Pigmentasi 

Penyinaran yang berulang-ulang dengan sinar infra merah 

akan dapat menimbulkan pigmentasi pada tempat yang disinari. 

Pigmentasi yang terjadi oleh karena sinar infra merah bentuknya 

berkelompok dan tidak merata. Hal tersebut disebabkan oleh karena 

adanya perusakan pada sebagian sel-sel darah merah ditempat 

tersebut. 

c. Efek terapeutik 

1) Mengurangi rasa sakit 

Mild heating menimbulkan efek sedatif pada ujung-ujung 

saraf sensori superficial, stronger heating dapat menyebabkan 

counter irritation yang akan menimbulkan pengurangan nyeri. 

Pemberian sinar infra merah memperlancar sirkulasi darah dan zat 

“P” penyebab nyeri yang menumpuk di jaringan akan terbuang, 

sehingga nyeri berkurang. 

2) Relaksasi otot  

Diketahui bahwa relaksasi akan mudah dicapai bila  jaringan 

otot tersebut dalam keadaan hangat dan rasa nyeri tidak ada. Radiasi 

sinar infra merah disamping dapat mengurangi rasa nyeri, dapat juga 
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menaikan suhu jaringan, sehingga dengan demikian bisa  

menghilangkan spasme otot dan relaksasi otot. 

3) Meningkatkan suplai darah 

Adanya kenaikan temperatur akan menimbulkan vasodilatasi, 

yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan darah ke jaringan 

setempat. 

4) Menghilangkan sisa-sisa hasil metabolisme 

Penyinaran di daerah yang luas akan mengaktifkan kelenjar 

keringat di seluruh badan, sehingga dengan demikian akan 

meningkatkan pembuangan sisa-sisa hasil metabolisme melalui 

keringat.    

d. Indikasi 

1) Penyakit kulit : folliculitis, wound, furuncolosi 

2) Arthritis seperti rematoid arthritis, osteoarthritis, myalgia 

3) Kondisi peradangan seperti kontusio, muscle strain, muscle sprain 

4) Gangguan sirkulasi darah : thrombo angitis obliterans, thrombo 

phlebitis, raynold’s disease 

e. Kontra indikasi 

1) Daerah dengan insufisiensi pada darah 

2) Gangguan sensibilitas kulit 

3) Adanya kecenderungan terjadi pendarahan     

f. Bahaya yang perlu diperhatikan 

1) Headache, yaitu perasaan berupa pusing setelah proses penyinaran. 
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2) Menggigil, keadaan ini jarang dijumpai pada kondisi daerah tropis. 

3) Faintness, yaitu penderita pingsan atau tidak sadar. 

4) Pemberian sinar infra merah akan membahayakan penderita deficite 

arterial blood supply, karena dapat meningkatkan gangren. 

5) Electric shock, terjadi apabila terdapat kabel penghantar yang terbuka  

dan tersentuh oleh penderita. 

6) Luka bakar atau burn, apabila panas yang dihasilkan melebihi batas  

ambang panas dari tubuh pasien yang ditandai dengan warna merah, 

bergaris-garis, kadang blister sewaktu dan sesudah proses terapi 

dilakukan( Sujatno,1993) 

g. Infra merah terhadap bronkhitis  

1) Spasme otot : spasme yang terjadi akibat penumpukan asam laktat 

dan sisa-sisa pembakaran lainnya dapat dihilangkan dengan 

pemberian penyinaran,hal ini dapat terjadi karena panas dari sinar 

tersebut akan mengaktifkan terjadinya pembuangan sisa-sisa hasil 

metabolisme(Sujatno,1993)  

2) Rileksasi otot : Rileksasi akan mudah dicapai bila jaringan otot 

tersebut dalam keadaan hangat dan rasa nyeri tidak ada.Radiasi sinar 

infra merah disamping dapat mengurangi rasa nyeri dapat juga 

menghilangkan peradangan di bronkus dan menaikan suhu 

jaringan,sehingga bisa menghilangkan spasme otot dan 

merileksasikan otot karena efek dari hangat tersebut. 
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2. Chest Fisioterapi 

a. Definisi 

Chest fisioterapi adalah salah satu teknik dari fisioterapi yang 

sangat berguna bagi penderita penyakit respirasi baik bersifat akut 

maupun kronis, sangat efektif dalam upaya mengeluarkan sputum dan 

memperbaiki ventilasi pada pasien yang fungsi parunya terganggu 

(Helmi, 2005). Dimana urutan chest fisioterapi itu sendiri ialah : 

1) Postural drainage 

Postural drainage merupakan cara klasik untuk  

mengeluarkan sekret dari paru dengan mempergunakan gaya  

berat dan sekret itu sendiri. 

2) Massage 

Massage adalah teknik untuk mengurangi spasme yang 

digunakan metode stroking yaitu sentuhan ringan dengan 

menggunakan permukaan tangan dan efflurage dengan tekanan 

ringan sampai kuat. 

3) Tapotement 

Tapotemen adalah suatu gerakan yang ritmis, teratur, serta 

luwes dengan posisi tangan cekung dan pergelangan tangan 

lemas. Hanya sedikit tenaga yang digunakan untuk untuk 

mengurangi sekresi lendir pada dinding bronkial. Tujuan 

tapotemen adalah untuk melepaskan perlengketan spuntum pada 
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dinding bronkial. Cara yang digunakan untuk tapotemen pada 

bayi, yaitu, 1-2 tahun dengan dengan 5 jari. 

4) Vibrasi 

Vibrasi adalah suatu gerakan yang memberikan suatu 

getaran pada daerah thorax dan ditujukan pada tempat yang 

terdapat spuntum. Getaran tersebut dilakukan bersamaan dengan 

ekspirasi. Getaran pada sekitar thorax membuat jaringan paru dan 

saluran nafas juga ikut bergetar sehingga dapat melepas spuntum 

dan menstimulus aktifitas ciklia (Alimah, 2000). 

b. Tujuan 

Tujuan chest fisioterapi itu sendiri ialah untuk intervensi 

terhadap dyspnea atau sesak napas, upaya mengeluarkan sputum, 

memperbaiki ventilasi, mengembalikan dan memelihara fungsi otot-

otot pernapasan, membantu membersihkan sputum di bronkhus, 

mencegah penumpukkan sputum, memperbaiki pergerakan dan aliran 

sputum. 

c. Indikasi 

Chest fisioterapi sangat berguna bagi penderita penyakit  paru 

baik akut maupun kronis. Sangat efektif dalam upaya mengeluarkan 

sputum dan memperbaiki ventilasi pada pasien yang fungsi parunya 

terganggu. Teknik terapi yang digunakan pada orang dewasa secara 

umum dapat diterapkan untuk bayi dan anak-anak. Dalam 

memberikan fisioterapi pada anak harus diingat keadaan anatomi dan 
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fisiologi pada anak seperti pada bayi yang belum mempunyai 

mekanisme batuk yang baik sehingga mereka tidak  dapat 

membersihkan jalan napas secara sempurna. 

d. Kontra indikasi 

Kontra indikasi dari chest fisioterapi ada yang bersifat mutlak   

seperti kegagalan jantung, status asmatikus dan pendarahan masif, 

sedangkan kontra indikasi relatif seperti infeksi paru berat, patah 

tulang  iga atau luka baru bekas operasi, tumor paru dengan  

kemungkinan adanya keganasan serta adanya kejang rangsang. 

e. Teknik chest fisioterapi yang digunakan yaitu postural drainage, 

massage,tapotement dan vibrasi. 

dijabarkan sebagai berikut  : 

(1) Postural Drainage 

Postural drainage merupakan cara klasik untuk  

mengeluarkan sekret dari paru dengan mempergunakan gaya 

berat dan sekret itu sendiri. 

a) Cara melakukan pengobatan 

Fisioterapis harus di depan pasien untuk melihat 

perubahan yang terjadi selama postural drainage, postural 

drainage dilakukan dua kali sehari, bila dilakukan pada 

beberapa posisi tidak lebih dari 40 menit, tiap satu posisi 3 – 

10 menit dan dilakukan sebelum makan pagi dan malam atau 1 

– 2 jam sesudah makan. 
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b) Posisi - posisi untuk setiap lobus 

(1) Upper lobus appical segments 

Posisi duduk bersandar, posisi  nyaman di tempat 

tidur atau permukaan datar dan bersandar pada bantal, 

tapotement dan vibrasi pada area otot antara tulang leher 

dan superior  clavicula (Gambar2. 3)  selama 3 - 5 menit.. 

 

Gambar 2.3 

Postural drainage upper lobus apical segments 

 

 

(2) Upper lobus posterior segments 

Posisi duduk dan membungkuk, lengan 

menggantung, memeluk bantal,tapotement  dan vibrasi 

dengan kedua tangan di atas punggung atas di kedua sisi 

kanan dan kiri (Gambar2. 4). 
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Gambar 2.4 

Postural drainage upper lobus posterior segments 

 

 

(3) Upper lobus anterior segment 

Posisi  pasien terlentang, ganjal bantal  dibawah 

kepala dan kaki, tapotement dan vibrasi sisi kanan dan sisi 

kiri bagian depan dada antara leher dan puting (Gambar2. 

5). 

 

                               Gambar 2.5 

Postural drainage Upper lobus anterior segment 
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(4) Lingula 

Posisi pasien  miring kanan, pinggul dan kaki  

diganjal bantal, putar punggung  ± 45° ke arah belakang. 

Ganjal dengan bantal di belakang punggung pasien , kaki  

sedikit menekuk, ganjal dengan bantal  antara 2 lutut. 

Tapotement dan vibrasi di lateral daerah puting (Gambar 

2.6). 

 

 

Gambar 2.6 

           Postural drainage lobus lingual 

 

 

(5) Middle lobus 

Posisi kepala miring kiri, putar punggung atas ¼ 

putaran ke arah belakang dengan lengan kanan diangkat. 

Kaki dan pinggul harus ditinggikan setinggi ±30°, bantal 

ditempatkan di belakang pasien dan antara kaki dengan 

sedikit menekuk. Tapotement dan vibrasi tepat diluar area 

puting kanan (Gambar 2. 7). 
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Gambar 2.7 

               Postural drainage middle lobus 

 

 

(6) Lower lobus anterior segments 

Pasien miring kanan dengan bantal dibelakang 

punggungnya. Pinggul dan kaki harus dinaikkan ±45° 

dengan bantal. Lutut harus sedikit menekuk dan diganjal 

bantal, tapotement dan vibrasi pada costa  inferior  sisi kiri 

(Gambar 2.8), diulang pada sisi yang berlawanan, dengan 

tapotement  dan vibrasi  pada sisi kanan dada 

 

Gambar 2.8 

Postural drainage lower lobus anterior segments 

 

 

(7) Lower lobus superior segments 

Untuk posisi ini, pasien berbaring tengkurap. Dua 

bantal  ditempatkan di bawah pinggul. Tapotement dan 
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vibrasi pada bagian bawah clavikula  pada kedua sisi kanan 

dan kiri tulang belakang (Gambar 2.9), hindari perkusi 

langsung atau getaran di tulang belakang itu sendiri. 

 

Gambar 2.9 

Postural drainage lower lobus superior segments 

 

Pada kasus ini didapatkan sputum pada middle lobus 

dan upper lobus anterior segment sehingga postural 

drainage yang digunakan ialah posisi kepala miring kiri, 

putar punggung atas ¼ putaran ke arah belakang dengan 

lengan kanan diangkat. Kaki dan pinggul harus ditinggikan 

setinggi ±30°, bantal ditempatkan di belakang pasien dan 

antara kaki dengan sedikit menekuk. Tapotement dan 

vibrasi tepat diluar area  puting kanan untuk middle lobus. 

Dan untuk upper lobus anterior segment, postural 

drainagenya ialah posisi  pasien terlentang, ganjal bantal  

dibawah kepala dan kaki, tapotement dan vibrasi sisi kanan 

dan sisi kiri bagian depan dada antara leher dan putting. 
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(8) Tapotement 

Dilakukan pada dinding dada dengan tujuan melepaskan 

sputum yang tertahan dengan syarat jumlah sputum yang 

ada.  Perkusi dada merupakan energi mekanik pada dada 

yang diteruskan pada saluran napas paru, dapat dilakukan 

dengan menggunakan telapak tangan (Gambar 2.10).   

 

 

 

 

 

        Gambar 2.10 

           Posisi terbaik untuk tapotement (Helmi, 2005) 

 

Posisi terbaik adalah dengan mengadduksi semua jari 

sehingga membentuk mangkuk. Untuk setiap segment pada 

lobus paru dilakukan 3 kali pengulangan setiap tempat. 

Kecepatan masih kontroversi, sebagian mengatakan teknik 

yang cepat lebih efektif, teknik yang lambat lebih santai 

sehingga pasien lebih suka yang lambat. 

Indikasi, tapotement secara rutin dilakukan pada pasien 

yang mendapat postural drainage, jadi semua indikasi 

postural drainage secara umum adalah indikasi tapotement 

(Helmi,2005). 
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(2) Vibrasi 

Vibrasi adalah teknik  pembersihan jalan udara dengan 

cara menggetarkan dada maupun punggung untuk melepaskan  

perlengketan lendir dari saluran udara. Getaran membantu 

mengocok perlahan lendir dan  mengalir ke dalam saluran udara 

yang besar, sehingga   lebih memudahkan untuk batuk. Secara 

umum dilakukan bersamaan dengan perkusi. Vibrasi dengan 

kompresi dada menggerakkan sputum ke jalan napas yang besar 

sedangkan perkusi melepaskan atau melonggarkan sputum. 

Vibrasi dilakukan hanya pada waktu pasien mengeluarkan napas. 

Pasien disuruh bernapas dalam dan kompresi dada, vibrasi 

dilaksanakan pada puncak inspirasi dan dilanjutkan sampai akhir 

ekspirasi. Dengan menegangkan  seluruh otot-otot dari bahu 

sampai ke tangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 

                    Posisi vibrasi (Helmi,  2005). 
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Vibrasi harus memperhatikan gerakan normal dada.  

Posisi dari vibrasi, beberapa terapis meletakkan tangan pada  

posisi yang berlawanan dari dada sedangkan yang lain  

bertumpang tindih pada dada (Gambar  2.11).   

Vibrasi ini dapat dilakukan 5-8 kali vibrasi per detik 

sedangkan kontra indikasinya adalah patah tulang dan 

haemoptisis. Vibrasi bisa dilakukan secara manual maupun 

dengan vibrator. Pada kasus ini penulis menggunakan tehnik 

manual dengan tangan. 

 

 

 


