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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA PENYAKIT PARU 

OBSTRUKSI KRONIK (PPOK) EKSASERBASI AKUT DI RSUP Dr. 

SARDJITO YOKYAKARTA 

(Risala Kusumawati, 2013, 15 halaman) 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) adalah penyakit paru 

kronik yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara didalam saluran napas yang 

tidak sepenuhnya reversible dan bersifat progresif. Indikator diagnosis PPOK 

adalah penderita diatas usia 40 tahun, dengan sesak napas yang  progresif, 

memburuk dengan aktivitas, persisten, batuk kronik, produksi sputum kronik. 

Biasanya terdapat riwayat pejanan  rokok, asap atau gas berbahaya didalam 

lingkungan kerja atau rumah.  

Tujuan: Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi untuk mengurangi sesak 

napas, membersihkan jalan napas dan mengurangi spasme otot bantu pernapasan 

dengan modalitas  nebulizer dan chest fisioterapi.  

Metode: Studi kasus dengan pemberian nebulizer dan chest fisioterapi setelah 

dilakukan 6x terapi diperoleh hasil.  

Hasil: setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil adanya 

pengurangan sesak napas T1:3 menjadi T6:1,  auskultasi sputum T1: bunyi cracles 

keras, menjadi T6: bunyi cracles sangat pelan, pengurangan spasme 

m.sternocleidomastoideus dan m.trapezius T1: spasme agak berat menjadi T6: 

spasme ringan.                                                                                           

Kesimpulan: nebulizer dan chest fisioterapi dapat mengurangi sesak napas, 

membantu membersihkan jalan napas dan mengurangi spasme otot bantu 

pernapasan. 

Kata kunci: Penyakit Paru Obstruksi Kronik(PPOK), Nebulizer, dan Chest 

Fisioterapi. 
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            BAB I 

            PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) adalah penyakit paru kronik yang 

ditandai dengan keterbatasan aliran udara didalam saluran napas yang tidak 

sepenuhnya reversible dan bersifat progresif (Depkes RI, 2004). Indikator 

diagnosis PPOK adalah penderita diatas usia 40 tahun, dengan sesak napas yang  

progresif, memburuk dengan aktivitas, persisten, batuk kronik, produksi sputum 

kronik. Biasanya terdapat riwayat pejanan  rokok, asap atau gas berbahaya 

didalam lingkungan kerja atau rumah. 

 Berdasarkan sudut pandang fisioterapi, pasien PPOK menimbulkan 

berbagai tingkat gangguan yaitu impairment berupa nyeri dan sesak nafas, 

oedema, terjadinya perubahan pola pernapasan, rileksasi menurun, perubahan 

postur tubuh, functional limitation  meliputi gangguan aktivitas sehari-hari karena 

keluhan-keluhan tersebut diatas dan pada tingkat participation retriction yaitu 

berat badan  menjadi menurun. Modalitas fisioterapi dapat mengurangi bahkan 

mengatasi gangguan terutama yang berhubungan dengan gerak dan fungsi 

diantaranya mengurangi nyeri dada dengan menggunakan terapi latihan yang 

berupa breathing exercise akan mengurangi spasme otot pernafasan, 

membersihkan jalan napas, membuat menjadi nyaman, melegakan saluran 

pernapasan (Helmi, 2005). 
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B. Rumusan Masalah 

  Apakah ada pengaruh nebulizer dan chest fisioterapi untuk mengurangi 

sesak napas, membersihkan jalan napas dan  merileksasi otot-otot bantu 

pernafasan pada kondisi PPOK eksaserbasi akut? 

C. Tujuan Penulisan 

  Mengetahui proses penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi PPOK 

eksaserbasi akut, menambah pengetahuan dan menyebar luaskan peran fisioterapi 

pada kondisi PPOK eksaserbasi akut pada kalangan medis dan masyarakat serta 

mengetahui pengaruh nebulizer dan chest fisioterapi dapat mengurangi sesak 

napas, membantu membersihkan jalan napas, merileksasi otot-otot bantu 

pernapasan pada kondisi PPOK eksaserbasi akut. 

D. Manfaat 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah pada kondisi PPOK eksaserbasi akut 

adalah memperluas pengetahuan tentang kondisi PPOK eksaserbasi akut dan 

bagaimana proses penatalaksanaan fisioterapinya serta menambah informasi pada 

fisioterapi pada khususnya dan kepada tenaga media pada umumnya. 
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      BAB II 

     TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi  Kasus 

PPOK (Penyakit Paru Obstruksi Kronik) adalah penyakit paru kronik yang 

ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran nafas yang bersifat progresif non 

reversible atau reversible parsial. PPOK terdiri dari bronkitis kronik dan emfisema 

atau gabungan dari keduanya. Bronkitis kronis yaitu kelainan saluran napas yang 

ditandai oleh batuk kronik minimal 3 bulan dalam setahun, sekurang-kurangnya 

dua bulan berturut-turut, tidak disebabkan penyakit lainnya. Emfisema yaitu suatu  

kelainan  anatomis paru yang ditandai oleh pelebaran rongga udara distal 

bronkiolus terminal, disertai kerusakan dinding alveoli (PDPI, 2003). PPOK 

eksaserbasi akut adalah timbulnya perburukan dibandingkan dengan kondisi 

sebelumnya. Eksaserbasi dapat disebabkan infeksi atau faktor lainnya seperti 

polusi udara, kelelahan atau timbulnya komplikasi. 

Proses pernapasan terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Organ yang terlibat 

yaitu rongga hidung, pharing, laring, trakhea dan paru-paru. Pada paru-paru 

terdapat percabangan dari bronkus utama yang bercabang menjadi bronki lobalis 

dan segmentalis. Bronki terpecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang 

dinamakan generasi. Percabangan terkecil terakhir dinamakan bronkioli 

terminalis. Saluran udara terminalis, berhubungan langsung dengan bronkus 

terminalis, yang juga dikenal dengan parenkim paru-paru.  
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Keterangan: 

1.   Hidung  

2.   Rongga hidung 

3.   Concha  

4.   Langit-langit lunak 

5.   Pharink 

6.   Larink 

7.   Trachea 

8.   Paru kanan 

9.   Paru kiri 

10. Rongga pleura 

11. Tulang rusuk 

12. Otot intercostal 

13. Diafragma 

           Gambar 1. Saluran pernapasan (Corwin, 2001) 

 Paru-paru berbentuk kerucut yang menempati kantong pleura parientalis 

dan pleura viseralis. Antara kedua pleura ini terdapat rongga yang disebut kavum 

pleura. Pada keadaan normal, kavum pleura ini hampa udara sehingga paru-paru 

dapat berkembang kempis dan juga terdapat sedikit cairan (eksudat) yang berguna 

untuk membasahi pleura, membasahi paru-paru dan dinding dada saat bernafas 

dan bergerak. Di dalam paru terdapat dua pasang pembuluh darah limfe yang 

saling berhubungan. Bagian superfisial bagian limfe yang terletak dalam pleura ini 

berukuran relative besar dan membatasi lobus di permukaan paru pembuluh limfe 

tampak hitam karena penghisapan zat karbon. Pembuluh limfe yang lebih kecil 

membentuk jala halus pada tepi lobulus. Pembuluh superfisial ini mengalir 

sepanjang tepi paru-paru menuju ke hilus bagian profunda atau pulmonal berjalan 

bersama ke bronkus sedangkan arteri pulmonalis dan bronki meluas hanya sampai 

ke duktus alveolaris bagian tepi. Semua mengalir kebagian pusat hilus dan 

bertemu dengan pembuluh limfe eferen superficial. 
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Gambar 2. Paru-paru (Putz ddk, 2001) 

 

Keterangan: 

Paru kanan      Paru kiri 

Upper lobe;  Lower lobe;   Upper lobe;    

1.   Apical  6.   Superior   1-2. Apical- posterior 

2.   Posterior  7.   medial basal  3.    Anterior  

3.   Anterior  8.   Anterior basal  4.    Superior 

Middle lobe  9.   Lateral basal:   5.   Inferior          Lingula 

4.   Lateral  10. Posterior basal  Lower lobe ; 

5.   Medial      6.    Superior 

      7-8. Anterior basal     

       9.   Lateral basal 

      10.  Posterior basal 
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 Dalam bernapas, berperan juga otot-otot yang membantu proses inspirasi 

dan ekspirasi diantaranya: Otot inspirasi utama (diafragma, external intercostalis, 

levator costalis, scalene), Otot bantu inspirasi (sternocleiomastoideus, trapezius, 

seratus anterior, pectoralis mayor, pectoralis minor, latisimus dorsi), Otot 

ekspirasi utama (internal intercostalis), dan Otot bantu ekspirasi (internal obliq, 

eksternal obliq, rectus abdominis,  longisimus, iliocostalis lumborum). 

Keterangan:     

1. m. Sternocleidomastoideus               

2. m. Pectoralis minor                          

3. m.  Internal ontercostal                   

4. m. Serratus anterior                        

5. m. Rectus abdominis                       

6. m. Internal oblique                         

7. m. Transfersus abdominis 

8. m. Trapezius  

9. m. Deltoid  

10. m. Pectoralis mayor  

11. m. Linea alba 

 Gambar 3. Otot-otot pernapasan           12. m. External oblique 

                (Spelle Hutx, 2010)                                 13. m. Aponeurosis ext. oblique 

 

1. Etiologi  

       Pada PPOK terjadi gangguan pada bronkus dan alveolus atau gabungan 

dari penyakit bronchitis kronis dan emfisema. Bronchitis kronis yaitu terdapat 

pembesaran  kelenjar  mukosa bronkus, metaplasia sel goblet, inflamasi, 

hipertrofi otot polos  pernapasan  serta distorsi akibat fibrosis. Sedangkan 
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emfisema ditandai oleh  pelebaran  rongga udara distal bronkiolus terminal, 

disertai kerusakan dinding alveoli.  

2. Patologi  

   Patologi dari PPOK diketahui bahwa merokok adalah faktor utama. 

Komponen asap rokok yang merangsang perubahan pada sel penghasil mukus 

bronkus dan silia. Sedangkan silia yang melapisi bronkus mengalami 

kerusakan atau disfungsional serta metaplasia. Perubahan pada sel penghasil 

mukus dan sel silia ini yang mengganggu sistem eskalator mukosiliaris dan 

menyebabkan penumpukan mukus kental dalam jumlah besar dan sulit untuk 

dikeluarkan. Mukus berfungsi sebagai tempat persemaian mikroorganisme 

penyebab infeksi dan menjadi sangat purulen. Sehingga menyebabkan edema 

dan pembengkakan jaringan dan sistem ventilasi yaitu saat ekspirasi menjadi 

terhambat. Karena adanya peradangan dan mukus yang kental serta ekspirasi 

yang panjang sehingga timbul hiperkapnia.  

3. Klasifikasi  

  Berdasarkan GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease) 2007, derajat PPOK diklasifikasikan menjadi 4 yaitu :  

a. Derajat I / ringan 

 Dengan atau tanpa gejala klinis (batuk produksi sputum). Keterbatasan 

aliran udara ringan (VEP1 / KVP < 70%; VEP1 > 80% Prediksi). Pada 

derajat ini, orang yang terkena sering tidak menyadari bahwa fungsi 

parunya tidak normal. 

 



8 

 

 
1 

b. Derajat II / sedang 

 Semakin memburuknya hambatan aliran udara (VEP1 / KVP < 70%; 50% 

< VEP1 < 80%), disertai dengan adanya pemendekan dalam bernapas. 

Pada tingkatan ini biasanya pasien baru mencari pengobatan. 

c. Derajat III / berat 

 Adanya keterbatasan bernapas / hambatan aliran udara yang semakin 

memburuk (VEP1 / KVP <70%; 30%,  VEP1 < 50% prediksi). terjadi 

sesak napas yang semakin memberat, penurunan kapasitas latihan dan 

eksaserbasi yang berulang berdampak pada kualitas hidup pasien. PPOK 

eksaserbasi biasanya berada pada derajat ini. 

d. Derajat IV / sangat berat 

 Hambatan aliran udara yang berat (VEP1 /KVP < 70%; VEP1 < 30% 

prediksi) atau VEP1 < 50% prediksi ditambah dengan adanya gagal napas 

kronik dan gagal jantung kanan.  

4. Tanda dan Gejala Klinis 

  PPOK memiliki tanda dan gejala yang khas yaitu batuk dan 

ekspektorasi, dimana cenderung meningkat dan maksimal pada malam hari 

dan menandakan adanya pengumpulan sekresi semalam sebelumnya. Batuk 

produktif pada awal intermiten dan kemudian terjadi hampir setiap hari 

seiring waktu. Sputum berwarna bening dan mukoid, namun dapat pula 

menjadi tebal, kuning, bahkan terkadang ditemukan darah selama terjadinya 

infeksi bakteri respiratorik (Mulyono, 2000). 
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5. Komplikasi  

a. Gagal jantung 

 Keadaan dimana jantung tidak mampu memompa darah untuk mencukupi 

kebutuhan metabolisme tubuh. Terutama gagal jantung kanan akibat 

penyakit paru, harus diobservasi terutama pada klien dengan dyspnea 

berat. 

b. Asidosis Respiratory 

 Adalah penyakit yang dapat timbul karena terjadi peningkatan nilai PaCO2 

(hiperkapnia). Biasanya timbul dengan gejala nyeri kepala/ pusing, lesu, 

dan leleh.  

c. Hipoxemia 

 Merupakan penurunan nilai PaO2 kurang dari 55 mmHg, dengan nilai 

saturasi oksigen <85%. Pada awalnya pasien akan mengalami perubahan 

mood, penurunan konsentrasi dan pelupa. Pada tahap lanjut timbul 

sianosis. 

d. Cardiac Disritmia 

 Adalah penyakit yang timbul akibat dari hipoxemia, penyakit jantung lain, 

efek obat atau asidosis respiratory. 

e. Infeksi pernapasan 

 Infeksi ini terjadi karena peningkatan produksi mukus yang berlebih, 

peningkatan rangsangan otot yang polos bronkial dan edema mukosa. 

Terbatasnya aliran udara akan meningkatkan beban kerja otot pernapasan 

sehingga timbul dyspnea. 
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6.   Prognosis  

    Prognosis dari PPOK cukup buruk, karena PPOK tidak dapat 

disembuhkan secara permanen, 30% penderita dengan sumbatan yang berat 

akan meninggal dalam waktu satu tahun, 95% meninggal dalam waktu 10 

tahun. Ini terjadi oleh karena kegagalan napas, pneumonia, aritmia jantung 

atau emboli paru (Tomas, 2008). 

7. Diagnose Banding 

a. Asma bronchial 

 Adalah suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon trakea dan 

bronkus terhadap berbagai rangsangan dengan manifestasi adanya- 

penyempitan jalan napas yang luas dan derajatnya dapat berubah-ubah 

baik secara spontan maupun hasil dari pengobatan (The American 

Thoracic Society, 2002) 

b. Bronkiektasis 

 Bronkiektasis merupakan kelainan morfologis yang terdiri dari pelebaran 

bronkus yang abnormal dan menetap disebabkan kerusakan komponen 

elastis dan muskular dinding bronkus (Soeparman & Sarwono, 1990). 

c. SOPT (Sindroma Obstruksi Pasca Tuberculosis) 

 Adalah obstruksi saluran napas yang ditemukan pada penderita pasca TB 

dengan lesi paru yang minimal atau yang disebabkan karena bekas dari 

luka infeksi TB (PDPI,2003) 
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B. Deskripsi Problematika Fisioterapi 

1. Impairmant : Batuk, sesak napas, spasme m. sternocleidomasdoideus dan m. 

trapezius. 

2. Functional Limitation : Gangguan saat melakukan aktivitas berat separti 

mengangkat beban berat dan berjalan jauh. 

3. Disability : Keterbatasan saat bekerja dibengkel dan kerja bakti dikampung. 

C. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Nebulizer 

   Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk mengubah obat dalam 

bentuk cairan menjadi aerosol stabil. Bersamaan dengan cairan dapat dapat 

diberikan juga obat bronkodilator atau kortikosteroid. Pada eksaserbasi akut 

terapi oksigen merupakan hal yang pertama diberikan dengan tujuan untuk 

memperbaiki hipoksemi dan mencegah keadaan yang mengancam jiwa (Caia 

Francis, 2008).  

2. Chest Fisioterapi 

 Yaitu upaya untuk membersihkan jalan napas dari mukus/ sekresi yang 

berlebih. Chest fisioterapi terdiri dari breating exercise, postural drainage, 

perkusi/ tapotement, batuk efektif dan active exercise. 
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                 BAB III 

                PROSES FISIOTERAPI 

A. Pengkajian Fisioterapi 

1. Anamnesis  

2. Pemeriksaan fisik 

B. Problematika Fisioterapi 

1. Impairmant yang diperoleh dari pasien yaitu sesak napas, batuk berdahak, 

spasme m. sternocleidomastoideus dan m. trapezius 

2. Fungtional limitation dari pasien yaitu pasien belum mampu beraktivitas 

berat seperti berjalan jauh dan mengangkat benda berat. 

3. Disability dari pasien yaitu pasien terganggu dalam sosialisasi 

dimasyarakat seperti gotong royong. 

C. Tujuan Fisioterapi 

1. Tujuan jangka pendek:  

a. Mengurangi sesak napas 

b. Mengeluarkan dahak 

c. Merileksasi m. sternocleidomastoideus dan m.trapezius 

2. Tujuan jangka panjang : Meningkatkan toleransi aktivitas pasien. 

D. Penatalaksanaan Fisioterapi 

 Pelaksanaan yang akan diberikan yaitu nebulizer dan cest fisioterapi. 

1. Nebulizer 

2. Chest fisioterapi 

a. Breathing exercise (Deep breathing & Diafragma breathing) 
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b. Postural drainage, perkusi dan batuk efektif 

c. Active exercise 

E. Edukasi 

1. Pasien dianjurkan melakukan aktivitas yang ringan. 

2. Pasien dianjurkan banyak minum air putih hangat. 

3. Pasien diminta untuk selalu memakai masker jika berada di tempat kerja/ 

terpapar polusi. 

4. Pasien diminta untuk tidak merokok lagi. 

F. Evaluasi Hasil Terapi 

1. Evaluasi sesak napas dengan Skala borg  

 

 

2. Auskultasi sputum dengan stetoskop 

(Sputum berada di paru kiri lobus atas segmen apical) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

+++ ++ ++ ++ ++ + 

 

Keterangan: +++ = bunyi cracles keras 

     ++ = bunyi cracles pelan 

 + = bunyi cracles sangat pelan 

 

3. Evaluasi tingkat spasme dengan palpasi 

  

 

 

 

Keteranagan: +++ = spasme berat 

                    ++ = spasme agak berat 

           + = spasme ringan 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

3 2 2 2 1 1 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

m. sternocleidomastoideus  ++  ++ ++  ++  +  +  

m. trapezius  ++ ++  ++ ++  ++  +  
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4. ADL dengan six minute walking test 

 

  Jarak yang ditempuh 

T1 18 meter 

T2 19 meter 

T3 19 meter 

T4 21,5 meter 

T5 21 meter 

T6 21 meter 

 

 

G. Hasil Terapi Akhir 

Setelah dilakukan tindakan terapi sebanyak 6 kali terhadap Tn. R,  usia 61 tahun 

dengan kondisi Penyakit Paru Obstruksi Kronik Eksaserbasi Akut didapatkan 

hasil sebagai berikut: adanya penurunan derajat sesak napas dari 3 = sesak sedang 

menjadi 1 = sangat ringan, berkurangnya sputum  pada paru (suara cracles 

berkurang), terdapat pengurangan frekuensi pernapasan dari 36x/ menit menjadi 

27x/menit, dan adanya peningkatan aktivitas fungsional dari jarak 18 meter 

menjadi 21 meter. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa Penyakit Paru Obstruksi Kronik dapat menyerang siapa saja. 

Pemberian tindakan rehabilitasi napas pada penderita PPOK dapat memperbaiki 

ventilasi dan memperbaiki kapasitas fungsional pernapasan. Latihan rehabilitasi 

napas secara teratur dan berkesinambungan dapat menurunkan angka eksaserbasi 

dan meningkatkan kualitas hidup pasien. 

B. Saran 

 Pengetahuan mengenai fungsi dan komponen tindakan rehabilitasi napas 

pada penderita PPOK sangat penting diketahui oleh seluruh praktisi kesehatan, 

mengingat seiring dengan bertambahnya angka harapan hidup, bertambah jumlah 

penderita PPOK dengan manifestasi komplikasi apabila tidak diterapi secara 

adekuat.  

 Penulis menyarankan kepada teman-teman fisioterapis untuk tidak ragu-

ragu dalam memberikan pelayanan kepada pasien Penyakit Paru Obstruksi 

Kronik, dikarenakan semua pasien Penyakit  Paru Obstruksi Kronik banyak 

mengalami permasalahan separti yang di sebutkan diatas yang kesemuanya 

merupakan bidang kerja fisioterpis. Fisioterapis harus selalu meningkatkan mutu 

palayanan dan melayani pasien dengan sebaik-baiknya.  
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