
PENATALAKSANAAN INFRA RED DAN CHEST PHYSIOTHERAPY 

PADA BRONCHITIS ACUTE DI RS. PKU MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 

 

NASKAH PUBLIKASI 
 

 

 
 

KARYA TULIS ILMIAH 

Diajukan Guna Menyelesaikan Tugas Dan Memenuhi 
Syarat  Untuk Menyelesaikan Program 

Pendidikan Diploma III Fisioterapi 
 

 

Oleh : 

Martiana Rizqi Fitrianingrum 
J 100 100 049 

 

 

 
PROGRAM STUDI D3 FISIOTERAPI  

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 

 



 

  



ARRANGING INFRARED AND CHEST PHYSIOTHERAPY AT 
BRONCHITIS ACUTE AT RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 

  
(Martiana Rizqi Fitrianingrum, 2013, 48 pages) 

 
PROGRAM STUDY DIPLOMATIC III FISIOTERAPI  

HEALTH FACULTY  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 

 
ABSTRACT 

 
Background: Bronchitis is a disease and acute respiratory disorders  by infectious 
microorganisms or bacteria, or viruses without perenkim accompanied by lung 
inflammation. Modalities provided in these conditions in the form of Infra Red 
and Chest Therapy. 
 
Purpose: This Essay aims to determine the benefits, treatment and therapy and 
infra red pengaruhchest in patients with acute bronchitis in children and how the 
signs and symptoms and its causes. 
 
Methods: A case study and provision of infra red modalities and therapeutic chest 
6X physioterapy  obtained results. 
 
Result: the normalization of breath sounds due to mucus or spuntum (T1): sputum 
were upper lung right lung lobe, vesicular breathing pattern accompanied with 
subtle ronkhi (crackles) and late physiotherapy (T6): sputum is not in the lungs, 
breathing patterns vesicular / normal.Frekuensi shortness of breath decreases 
which leads to the normal range in the measure inspection at the start 
physiotherapy (T1): 46 per minute to the end of physiotherapy (T6): 38 per 
minute. a decrease in muscle spasm of the trapezius and early physiotherapy 
sternocledomastoideus (T1): there is a spasm in the trapezius muscle and a final 
sternocledomastoideus physiotherapy (T6): no spasme.Mobilitas thoracic cage 
increases towards a good course to make the process of inspiration and expiration 
that the normal maximum and early physiotherapy (T1): axilla 1 cm , intercostalis 
V to 0.5 cm and lower costa / xiphoideus 1 cm and final physiotherapy (T6): 
axilla 2 cm, 3 cm intercostalis to V and lower costa / xiphoideus 2.5 cm 
 
Conclusion: normal breath sounds due to excessive sputum in the respiratory 
tract, Shortness of breath decreases which leads to normal limits, A decrease in 
trapezius muscle spasm and sternocledomastoideus, Mobility increases the 
thoracic cage is certainly a good direction. 
 
Keywords: acute bronchitis, infra red and chest therapy 
 

 



PENATALAKSANAAN INFRA RED DAN CHEST PHYSIOTHERAPY 
PADA BRONCHITIS ACUTE  DI RS. PKU MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 

(Martiana Rizqi Fitrianingrum, 2013, 15 halaman) 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Bronchitis acute merupakan penyakit dan gangguan saluran 
napas yang diseabkan oleh infeksi jasad renik atau bakteri, virus tanpa atau 
disertai dengan peradangan perenkim paru. Modalitas yang diberikan pada kondisi 
ini berupa Infra Red dan Chest Therapy. 

Tujuan:Karya Tulis ini bertujuan untuk mengetahui manfaat, penatalaksanaan 
dan pengaruhchest therapy dan infra red pada penderita penyakit bronchitis acute 
pada anak dan bagaimana tanda dan gejala serta faktor-faktor penyebabnya 

Metode:Studi kasus dan pemberian modalitas infra red dan chest 
physioterapysetelahdilakukan 6 X terapi diperoleh hasil. 

Hasil:adanya penormalan suara nafas karena adanya mucus atau spuntum(T1): 
sputum berada di paru lobus atasparu kanan,  pola pernapasan vesikuler disertai 
dengan ronkhi halus (crackles) dan akhir fisioterapi (T6): sputum sudah tidak ada 
di paru,  pola pernapasan vesikuler/normal.Frekuensi sesak nafas yang menurun 
yang mengarah pada batas normal di ukur dengan inspeksi  yaitu pada awal 
fisioterapi (T1): 46 per menit menjadi akhir fisioterapi (T6): 38 per menit .Adanya 
penurunan spasme otot  trapezius dan sternocledomastoideus  yaitu pada awal 
fisioterapi (T1): ada spasme pada otot trapezius dan sternocledomastoideus  
menjadi akhir fisioterapi (T6): tidak ada spasme.Mobilitas sangkar thoraks 
meningkat tentunya kearah yang baik untuk melakukan proses inspirasi dan 
ekspirasi yang maksimum dan normal yaitu awal fisioterapi (T1): axilla 1 cm, 
intercostalis ke V 0,5 cm dan lower costa/xiphoideus 1 cm dan akhir fisioterapi  
(T6): axilla 2 cm, intercostalis ke V 3 cm dan lower costa/xiphoideus 2,5 cm 

Kesimpulan: normalnya suara napas akibat sputum yang berlebih di saluran 
pernapasan,Sesak nafas yang menurun yang mengarah pada batas normal,Adanya 
penurunan spasme otot  trapezius dan sternocledomastoideus,Mobilitas sangkar 
thoraks meningkat tentunya kearah yang baik. 

Kata kunci: bronchitis acute, infra red dan chesttherapy 

 

 

   



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

  Bronchitis merupakan salah satu dari lima penyebab untuk kunjungan 

anak ke dokter.  Bronchitis acute paling banyak terjadi pada anak kurang dari 2 

tahun, dengan puncak lain terlihat pada kelompok anak usia 9 – 15  tahun.  

Kemudian bronchitis cronik dapat mengenai orang dengan semua umur namun 

lebih banyak pada orang diatas 45 tahun (Toni, 2010).  

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul pada penderita Bronchitis acute  diperoleh 

beberapa rumusan masalah :    

1. Apakah  pemberian  infra red dan  chest physioterapy  pada  kasus bronchitis  

acute dapat mengurangi/menghilangkan sputum pada anak?  

2. Apakah  pemberian  infra red dan  chest physioterapy  pada  kasus bronchitis  

acute dapat mengurangi/menghilangkan sesak nafas pada anak? 

3. Apakah  pemberian  infra red dan chest physisoterapy pada kasus bronchitis  

acute dapat mengurangi spasme pada otot pernafasan pada anak? 

4. Apakah  pemberian  infra red dan  chest physioterapy  pada  kasus bronchitis  

acute dapat  meningkatkan ekspansi thorak pada anak? 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan menyusun karya ilmiah ini adalah : 

1.Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi tugas penyusunan Karya Tulis Ilmiah pada akhir program D3 

Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

b. Untuk mendapatkan gambaran manfaat infra merah dan chest terapi dalam 

pengeluaran dahak/spuntum, mengurangi sesak nafas, mengurangi spasme otot 

bantu pernapasan pada penderita bronchitis acute. 

2. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus fisioterapi dalam kondisi bronkitis akut pada anak adalah: 

a. Untuk mengetahui manfaat chest therapy dan infra red pada penderita penyakit 

bronchitis acute pada anak dan bagaimana tanda dan gejala serta faktor-faktor 

penyebabnya 

b. Untuk mengetahui penatalaksanaan chest therapy dan infra red pada penderita 

penyakit bronchitis acute pada anak  

c. Untuk mengetahui pengaruh chest therapy dan infra red pada penderita 

penyakit bronchitis acute pada anak 

 

 



BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Kasus 

 

1. Bronchitis Acute 

Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus (saluran udara pada paru-

paru) yang diseabkan oleh infeksi jasad renik atau bakteri, virus tanpa atau 

disertai dengan peradangan perenkim paru. Bronkitis juga merupakan keadaan 

yang berkaitan dengan produksi mukus trakeobronkial yang berlebih sehingga 

cukup untuk menimbulkan batuk dengan ekspektorasi selang sedikitnya 3 

bulan dalam setahun untuk lebih dari 2 tahun secara berturut-turut. 

2. Patofisiologi 

Kelainan utama pada bronkhitis adalah hipertrofi dan hiperplasia 

kelenjar mukus bronkus, dimana dapat menyebabkan penyempitan pada 

saluran bronkus, sehingga diameter bronkus ini menebal lebih dari 30-40% 

dari normal, (Phee, 2003).   

3. Tanda dan Gejala Klinis 

a. Sering batuk 

b. Sesak napas 

c. Sputum atau dahak kental dan sulit dikeluarkan 

d. Spasme otot-otot pernapasan 

 

 

 



B. Deskripsi Problematika Fisioterapi 

Problematika fisioterapi pada kasus bronkhitis ini terbagi menjadi tiga 

kelompok yang dijabarkan sebagai berikut  : 

1. Impairment 

  Adanya batuk, pilek dan sesak napas, adanya sputum yang berlebihan, 

adanya spasme otot-otot pernapasan, adanya deformitas sangkar thoraks. 

2. Fuctional Limitation 

Gangguan tidur, makan dan minum, aktifitas bermain, perasaan tidak nyaman. 

3. Participation Restriction 

Pada kasus bronkhitis ini dapat berupa penurunan berat badan bayi. 

C. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Infra Red 

2.  Chest therapy. 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

A. Pengkajian Fisioterapi 

a. Identitas pasien 

Anamnesis ini dilakukan secara heteroanamnesis pada tanggal 13 

Maret 2013 diperoleh data sebagai berikut : 

1) Nama   :  An. Yahya Anugerah 

2) Umur   :  14 bulan 

3) Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

4) Alamat   :  Kadipaten kulon – Yogyakarta 

5) No RM   :  52-29-71 

b. Anamnesis khusus  :    

1) Keluhan utama : 

Pasien menderita batuk pilek disertai lendir yang sulit dikeluarkan 

2) Riwayat penyakit sekarang : 

Pasien sudah merasakan batuk pilek dan lendir yang susah 

dikeluarkan sejak 3 hari yang lalu, keudian tanggal 11 Maret 2013 

memeriksakan ke dokter spesialis anak dengan terapi obat, tetapi 

belum sembuh juga. Kemudian hari Rabu kembali lagi ke rumah sakit, 

kemudian oleh dokter anak dirujuk ke fisioterapi. 

c. Anamnesis sistem 

1) Kepala dan leher, tidak dapat dilakukan langsung dengan pasien. 



2) Sistem kardiovaskuler, tidak dapat dilakukan langsung dengan pasien. 

3) Sistem respirasi, adanya lendir yang sulit dikeluarkan di saluran napas, 

disertai batuk. 

4) Sistem gastrointestinalis, BAB pasien normal 

5) Sistem urogenitalis, pasien masih mengompol. 

6) Sistem muskuloskeletal, adanya kekakuan pada otot pernapasan. 

7) Sistem nervorum, belum dapat dilakukan langsung dengan pasien. 

2. Pemeriksaan Fisik 

a. Tanda-tanda vital, pemeriksaan pada kondisi umum pasien yang meliputi  :   

1) Tekanan Darah  :  tidak dilakukan. 

2) Denyut Nadi  :  98 X/menit. 

3) Frekuensi Pernapasan :  45 X/menit. 

4) Temperatur  :  36 ºC. 

b. Antropometri  : 

1) Tinggi badan    :  91 cm. 

2) Berat badan    :  8.8 kg. 

c. Inspeksi, statis : keadaan umum pasien baik,akan tetapi suaranya masih 

terdengar bindeng, secara  dinamis :  pasien aktif bergerak, dan terlihat 

ceria, belum ada deformitas dari sangkar thoraknya. 

d. Palpasi,  adanya spasme pada otot-otot pernapasan terutama pada otot 

upper trapezius, sternocledomastoideus,pectoralis mayor dan pectoralis 

minor. 

e. Perkusi, ini didapat suara paru redup. 



f. Auskultasi, didapatkan bunyi crakles pada lobus atas paru kanan. 

3. Pemeriksaan Gerak Dasar 

a. Gerak aktif, pasien berusia 14 bulan didapatkan anggota gerak pasien dapat 

bergerak dalam batasan normal. 

b. Gerak pasif, didapatkan hasil gerak pasif pada semua bidang gerak AGA 

kanan dan AGA kiri full ROM. 

c. Gerak melawan tahanan, dikarenakan pasien berusia 14 bulan belum dapat 

memahami instruksi dari fisioterapis maka tidak dilakukan. 

4. Kognitif, Intra Personal dan Inter Personal 

Karena pasien masih berusia 14 bulan, pemeriksaan kognitif dan intrapersonal 

tidak dilakukan, untuk interpersonal, pasien hanya menangis ketika batuk dan 

lendirnya tidak dapat keluar. 

5. Kemampuan Fungsional dan Lingkungan Aktifitas 

a. Fungsional dasar, didapatkan hasil pasien sudah mulai berjalan tetapi 

belum seimbang. 

b. Fungsional aktifitas, karena pasien masih berusia 14 bulan maka untuk 

kemampuan sehari-hari seperti makan, minum, mandi dan berpakaian 

belum dapat dilakukan secara mandiri, dan ketika akan tidur pasien rewel 

karena adanya sputum di lobus atas paru kanan. Berat badan pasien 

menurun, namun pasien masih aktif bermain. 

c. Lingkungan aktifitas, pasien dirawat oleh orang tuanya.  

6. Pemeriksaan Spesifik 



a. Letak sputum dan pola pernapasan dengan menggunakan stetoskop 

melakukan auskultasi.  Hasilnya  :   terdengar suara ronkhi halus (crackles) 

di lobus atas paru kanan. 

b. Frekuensi pernapasan (respiratory rate),  satuan : X/menit.  hasilnya  :  46 

X/menit.  

c. Pengukuran mobilitas sangkar thoraks (ekspansi thoraks), Hasilnya  : 

Tabel 3.1 pengukuran sangkar thoraks 

Daerah yang diukur Inspirasi Ekspirasi Ekspansi 
Axilla 40 cm 39 cm 1 cm 
Intercostalis ke V 43 cm 42,5 cm 0,5 cm 
Lower 
costa/xhipoideus 

42 cm 41 cm 1cm 

 

d. Sesak napas dapat diukur dengan cara melihat dengan waktu 1 menit. Pada 

pemeriksaan frekuensi pernapasan pasien didapatkan hasil 46X/menit 

e. Spasme otot dengan menggunakan palpasi didapatkan hasil adanya spasme 

pada otot bantu nafas trapezius, sternocledomastoideus, pectoralis mayor 

dan pectoralis minor. 

B. Pelaksanaan Fisioterapi 

Tujuan Fisioterapi  : 

a. Jangka pendek  : 

1) Mengurangi atau menghilangkan suara napas yang tidak normal 

2) Membersihkan jalan napas. 

3) Mengurangi spasme otot pernapasan. 

4) Melegakan saluran pernapasan. 



b. Jangka panjang  : 

1) Meningkatkan ketahanan dan kekuatan otot pernapasan. 

2) Memberi motivasi kepada pasien dan keluarganya. 

2. Modalitas fisioterapi  : 

a. Teknologi yang dilaksanakan  :  infra red dan chest fisioterapi yang berupa 

postural drainage dan vibrasi. 

b. Edukasi  :   

1) Keluarga diminta membersihkan tempat dan lingkungan pasien 

tersebut. 

2) Keluarga diminta melakukan penjemuran di pagi hari antara jam 07.00 

– 09.00 WIB bila cuaca memungkinkan selama 10 – 15 menit. 

c. Pelaksanaan modalitas/teknologi fisioterapi  : 

1) Infra red 

a) Pelaksanaan fisioterapi  :   

(1) Mengarahkan infra red pada daerah yang akan diterapi yaitu 

pada daerah dada dan punggung. 

(2) Mengatur jarak 45 cm antara lampu dan permukaan kulit. 

(3) Menyalakan alat, mengusahakan posisi infra red tegak lurus 

dengan daerah yang diterapi.  

(4) Waktu terapi yaitu 15 menit, dosis yang digunakan adalah sub 

mitis/normalis dimana pasien merasakan hangat. 

2) Chest fisioterapi 



a) Pelaksanaan fisioterapi  : untuk melakukan chest fisioterapi 

dilakukan dengan urutan sebagai berikut postural drainage dan 

vibrasi. 

(1)  Postural drainage (PD)  :  

(2)Dilanjutkan dengan melakukan perkusi  :  

(3)Diakhiri dengan vibrasi   

 

C.  Evaluasi Hasil Fisioterapi 

Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

fisioterapi.  Rencana evalusi yang dilakukan adalah  (a) Letak sputum dengan 

auskultasi menggunakan stetoskop (b) sesak nafas dengan menggunakan inspeksi 

(c) spasme otot dengan menggunakan palpasi  (d)  Pengukuran mobilitas sangkar 

thorak dengan menggunakan midline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasien dengan inisial An. Y.A  umur 14 bulan dengan diagnosis bronchitis 

acute . Problematik fisioterapi yang ditemukan adalah adanya : (1) adanya 

penumpukan sputum yang berlebihan ditandai dengan adanya gangguan  suara 

nafas yaitu  crackles,(2) adanya sesak nafas, (3),adanya spasme otot bantu 

pernafasan (4) adanya deformitas ekspansi thorak. Dilakukan sejumlah program 

fisioterapi yaitu infra red dan chest fisioterapi berupa postural drainage, perkusi 

dan vibrasi yang diberikan kepada pasien.  pelaksanaan fisioterapi mendapatkan 

hasil yang optimal pada kesempatan ini telah dilakukan fisioterapi sebanyak 6 kali 

terapi. Pada kasus ini evaluasi yang digunakan adalah pengukuran letak sputum 

dengan auskultasi menggunakan stetoskop, pengukuran sesak napas dengan 

inspeksi, pemeriksaan mobilitas sangkar thorak dengan midline dan pemeriksaan 

spasme dengan palpasi. Hasil T1 sampai dengan T6 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Evaluasi letak sputum dan pola pernapasan dengan auskultasi  

Fisioterapi Tanggal Hasil 
T1 13-03-2013 Sputum berada di paru lobus atas paru 

kanan.  Pola pernapasan vesikuler disertai 
dengan ronkhi halus (crackles). 

T2 14-03-2013 Sputum berada di paru lobus atas paru 
kanan.  Pola pernapasan vesikuler disertai 
dengan ronkhi halus (crackles). 

T3 15-03-2013 Sputum berada di paru lobus atas paru 
kanan.  Pola pernapasan  vesikuler 
disertai dengan ronkhi halus (crackles) 
berkurang. 



 

 

 

 

Tabel 4.2 Evaluasi frekuensi pernapasan (respiratory rate) dengan inspeksi 

selama 1 menit 

Fisioterapi Tanggal Hasil (X/menit) 
T1 13-03-2013 46 
T2 14-03-2013 46 
T3 15-03-2013 44 
T4 16-03-2013 40 
T5 18-03-2013 40 
T6 19-03-2013 38 

 

Tabel 4.3 Evaluasi mobilitas sangkar thoraks (ekspansi thoraks)  

a. Pada axilla  : 

FT Tanggal Inspirasi 
(cm) 

Ekspirasi 
(cm) 

Ekspansi 
(cm) 

T1 13-03-2013 40 39 1 
T2 14-03-2013 40 39 1 
T3 15-03-2013 41 39,5 1,5 
T4 16-03-2013 41,5 39,5 2 
T5 18-03-2013 41,5 39,5 2 
T6 19-03-2013 42 40 2 

 

b. Pada intercostalis ke V  : 

FT Tanggal Inspirasi 
(cm) 

Ekspirasi 
(cm) 

Ekspansi 
(cm) 

T1 13-03-2013 43 42,5 0,5 
T2 14-03-2013 43 42 1 

T4 16-03-2013 Sputum berada di lobus atas paru kanan.  
Pola pernapasan  vesikuler disertai 
dengan ronkhi halus (crackles) berangsur 
menuju normal. 

T5 18-03-2013 Sputum berada di lobus atas paru kanan.  
Pola pernapasan  vesikuler disertai 
dengan ronkhi halus (crackles) mulai 
menghilang. 

T6 19-03-2013 Sputum sudah tidak ada di paru. Pola 
pernapasan vesikuler (normal) 



T3 15-03-2013 43 42 2 
T4 16-03-2013 44 42 2 
T5 18-03-2013 44 41,5 2,5 
T6 19-03-2013 44,5 41,5 3 

 

c. Pada lower costa/xiphoideus  : 

FT Tanggal Inspirasi 
(cm) 

Ekspirasi 
(cm) 

Ekspansi 
(cm) 

T1 13-03-2013 42 41 1 
T2 14-03-2013 42 41 1 
T3 15-03-2013 42,5 41 1,5 
T4 16-03-2013 42,5 41 1,5 
T5 18-03-2013 43,5 41,5 2 
T6 19-03-2013 44 41,5 2,5 

 

Tabel 4.4 Evaluasi spasme dengan palpasi 

FT Tanggal Hasil 

T1 13-03-2013 Teraba ada spasme pada otot trapezius dan 
sternocledomastoideus 

T2 14-03-2013 Teraba ada spasme pada otot trapezius dan 
sternocledomastoideus 

T3 15-03-2013 Teraba ada spasme pada otot trapezius dan 
sternocledomastoideus 

T4 16-03-2013 Teraba sedikit ada spasme pada otot trapezius 
dan sternocledomastoideus 

T5 18-03-2013 Teraba sedikit ada spasme pada otot trapezius 
dan sternocledomastoideus 

T6 19-03-2013 Tidak ada spasme 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bronkitis merupakan suatu peradangan pada bronkus (saluran udara pada 

paru-paru) yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Setelah diberikan 

penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Bronchitis acute  yang dilakukan 

selama 6 kali terapi, didapatkan kesimpulan yaitu : 

1. Infra red dan chest therapy dapat mengurangi sputum 

2. Infra red dan chest therapy dapat mengurangi sesak napas 

3. Infra red dan chest therapy dapat mengurangi spasme otot bantu napas 

4. Infra red dan chest therapy dapat mengingkatkan eksapansi thorak 

B. Saran 

Pada kasus bronkhitis akut setelah dilakukan tindakan fisioterapi telah 

memberikan hasil yang cukup baik. Pada kasus ini untuk mempercepat proses 

penyembuhan diberikan saran sebagai berikut  : 

1. Membersihkan tempat dan lingkungan pasien tersebut. 

2. Membuka jendela pada pagi hari supaya sinar matahari dapat masuk ke dalam 

ruangan dan terjadi pertukaran udara. 

3. Memberikan ASI, air putih dan makanan tambahan lain yang dapat menambah 

berat badan dan memperbaiki asupan gizi pasien. 



4. Orang tua pasien diminta untuk mencermati apabila keadaan anak menjadi 

rewel dan demam tinggi untuk segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas 

terdekat. 

 

  



DAFTAR  PUSTAKA 

 

Dorland, W.A. Newman, 2002, Kamus Kedokteran Dorland, alih bahasa 
Huriwati Hartanto, dkk., edisi 29, ECG, Jakarta. 

Gallo. 1997. Keperawatan Kritis Pendekatan Holistik, Volume 1, Jakarta :EGC. 

Iskandar Junaidi, 2010, Penyakit Paru dan Saluran, PT. Bhuana Ilmu 
Populer, Jakarta. 

Lubis, M.H., 2005. Fisioterapi Pada Penyakit Paru Anak.  Universitas 
Sumatera Utara : e-USU Respository. 

MenKes RI. 2007. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
nomor 376/ MENKES/ SK/ III/ 2007 tentang Standart Pelayanan Fisioterapi. 
Jakarta 

Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam. 2001.Buku Ajar Ilmu Penyakit 
Dalam Jilid 2 edisi 3. Jakarta :Balai Penerbit FKUI. 

PheeMc S.J. 2003. Pathofisiology of Disease : An Introduction to Clinical 
Medicine 4th ed. United State of America.: Lange Medical Book Mc. Grow Hill 
Companies  

Price, A. Sylvia, 1995, Pathofisiology Clinical : Concept of Desease 
Procces, alih bahasa : Peter Anugrah, edisi 4, ECG, Jakarta. 

Samer Q. 2007. Bronkhitis. Diakses tanggal : 12/05/2013 dikutip dari 
www.emedicine.com. 

Staff Klinik Mayo, 2010, Bronkhitis. diakses tanggal 12/05/2013 dikutip 
dariwww.mayoclinic.com. 

Sujatno. Ig. 1993. Sumber Fisis. Akademi Fisioterapi Surakarta, Depkes 
RI, Surakarta. 

Survai Kesehatan rumah tangga. Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan. Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan Departemen Kesehatan. Jakarta, 
1986 : 56  

 


