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MANAGEMENT IN THE CASE OF BRONCHITITS ACUTE 

PHYSIOTHERAPY HOSPITALS Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA 

(Bintari Zaudyasari, 2014, 15 pages) 

 

Abstract 

 

Background: Acute Bronchitis is a common tract infection of the upper 

respiratory. Acute bronchitis has been the term used for an acute respiratory 

infection that is manifested by cough with or without sputum  production  that 

lasts for up to 3 weeks. Acute bronchitis usually caused by viruses. 

Purpose: To determine the physiotherapy management of reduce the degree of 

shortness of breath, decrease sputum production, increase thoracic expansion, 

reduce muscle spasm m.upper trapezius and reduce tenderness m. upper trapezius 

of acute bronchitis with modalities using infra red (IR), coughing exercises, 

diaphragmatic breathing exercises and mobilization of the thoracic. 

Results: After therapy 6 times  assessment results shortness of breath at T1: 4 to 

T6: 0, sputum production at T1: thoracic expansion at T1: 1 to T6: 1, muscle 

spasm on T1: there are spasms in the trapezius m.upper trapezius into T6: a little 

spasm on m. upper trapezius, tenderness m.upper trapezius at T1: 4 to T6: 2. 

Conclusion: Diaphragmatic breathing exercises can reduces future degree of 

shortness of breath in a state of acute bronchitis, coughing exercises can reduce 

sputum production of acute bronchitis, Infra Red (IR) can reduce muscle spasm 

and tenderness in cases of acute bronchitis. 

Keywords: Acute Bronchitis, Coughing Exercises, Diaphragmatic breathing 

exercises, Infra Red (IR) and the mobilization of the thoracic. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

 Angka kesakitan dan kematian yang meningkat akibat penyakit 

saluran pernafasan seperti bronchitis acute, tuberkolosis, asma dan 

infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) masih menduduki peringkat 

tertinggi. Penyakit menular yang selalu menjadi penyebab utama angka 

kesakitan dan kematian kini telah digantikan oleh penyakit tidak 

menular seperti bronchitis acute. 

 

2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan penulis di atas 

dapat dirumuskan masalahnya yaitu: apakah Infra Red, coughing 

exercises, diaphragmatic breathing exercises dan mobilisasi sangkar 

toraks dapat mengurangi sesak nafas, mengurangi produksi sputum, 

membantu meningkatkan ekspansi toraks, menurunkan nyeri tekan dan 

spasme otot upper trapezius? 

 

3. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah infra red, diaphragmatic breathing 

exercises, coughing exercises dan mobilisasi sangkar toraks dapat 

digunakan untuk mengurangi sesak nafas, mengurangi produksi 

sputum, meningkatkan ekspansi toraks, menurunkan spasme otot dan 

nyeri tekan pada m.upper trapezius. 



B. Tinjauan Pustaka 

Bronchitis acute merupakan suatu kondisi yang menandakan 

adanya infeksi saluran pernafasan pada daerah trakea dan bronki yang 

disertai adanya batuk dengan atau tanpa adanya dahak yang berlangsung 

selama 3 minggu serta disebabkan oleh adanya virus (Ikawati, 2011).

 Penyebab utama bronchitis acute 95% diwakili oleh virus, 

diantaranya: rhinovirus, adenovirus, virus influenza. Sedangkan infeksi 

bakteri mewakili 5-20% yaitu mycoplasma penumoniae, Chlamydia 

pneumoniae (Ikawati, 2011). 

 Beberapa problematika yang ditemukan fisioterapi pada kondisi 

bronchitis acute diantaranya sesak nafas, batuk produktif, adanya mengi 

(wheezing), dan spasme pada otot-otot pernafasan. Modalitas yang 

digunakan berupa infra red (IR), coughing exercises, diaphragmatic 

breathing exercises dan mobilisasi sangkar toraks bertujuan untuk 

mengurangi derajat sesak nafas, membantu pengeluaran sputum, 

meningkatkan ekspansi toraks, mengurangi spasme otot dan nyeri tekan 

pada m.upper trapezius. 

 

C. Proses Fisioterapi 

1. Pengkajian Fisioterapi 

a. Impairment 

  Adanya  sesak nafas, adanya batuk produktif, penurunan 

ekspansi toraks, spasme otot dan nyeri tekan pada m.upper trapezius. 



b. Functional limitation 

 Pasien tidak mampu melakukan aktivitas yang berat seperti 

membawa barang berat, jalan jauh serta naik turun tangga karena 

pasien akan merasakan sesak nafas. 

c. Disability 

 Aktifitas keseharian pasien di lingkungan masyarakat 

belum dapat dinilai karena pasien masih menjalani perawatan di 

RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga. 

 

2. Pelaksanaan Fisioterapi 

a. Pelaksanaan infra red 

 Pasien  dapat tidur miring (side lying) maupun duduk. infra 

red diberikan pada dada bagian anterior dan posterior. Infra red 

diberikan dalam waktu 15 menit dengan jarak 30-45 cm. lalu 

naikkan intensitas sesuai toleransi pasien.  

b. Pelaksanaan diaphragmatic breathing exercises 

 Pasien  dapat tidur terlentang (supine lying) maupun duduk 

rileks jika mampu. Lalu terapi menginstruksikan pasien untuk 

menarik nafas lewat hidung sambil mengembungkan perut lalu 

hembuskan lewat mulut sambil mengempiskan perut. 

c. Pelaksanaan mobilisasi sangkar toraks 

 Pasien  dapat tidur terlentang (supine lying) maupun duduk 

rileks. Terapis  menginstruksikan pasien mengangkat tangan ke 



atas sambil menarik nafas lewat hidung lalu turunkan tangan ke 

bawah sambil menghembuskan nafas lewat mulut secara perlahan-

lahan. 

d. Pelaksanaan coughing exercises 

 Pasien   duduk tegak dengan kedua kaki menapak. Terapis  

menginstrusikan agar pasien menarik nafas dalam sebanyak dua 

kali. Lalu saat menarik nafas yang ketiga, pasien diminta untuk 

membatukkan sebanyak dua kali. Setelah itu terapis 

menginstruksikan agar pasien menarik nafas secara biasa. 

 

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil 

a. Adanya penurunan derajat sesak nafas 
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b. Adanya penurunan produksi sputum 

 Hasil evaluasi penurunan produksi sputum 

Terapi Tanggal Hasil 

T1 09-01-2014 Sputum berada di lobus bawah dekstra 

dan sinistra.pernafasan disertai adanya 

mengi (wheezing). 

T2 10-01-2014 Sputum berada di lobus bawah dekstra 

dan sinistra berangsur berkurang. Pola 

pernafasan disertai adanya wheezing. 

T3 11-01-2014 Sputum berada di lobus bawah dekstra 

dan sinistra berangsur berkurang. Pola 

pernafasan masih disertai wheezing 

menuju ke normal. 

T4 13-01-2014 Sputum sudah tidak ada di paru. Pola 

pernafasan wheezing sudah mulai 

menghilang. 

T5 14-01-2014 Sputum sudah tidak berada di paru. Pola 

pernafasan normal. 

T6 15-01-2014 Sputum sudah tidak ada di paru. Pola 

pernafasan normal. 

 

c. Ekspansi toraks 
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Hasil evaluasi ekspansi toraks 



d. Adanya penurunan spasme otot 

Hasil evaluasi penurunan spasme otot 

Terapi ke Hasil 

T0 Teraba adanya spasme pada m.upper trapezius 

T1 Teraba adanya spasme pada m.upper trapezius 

T2 Teraba adanya spasme pada m.upper trapezius 

T3 Teraba adanya spasme pada m.upper trapezius 

T4 Teraba ada sedikit spasme pada m.upper trapezius 

T5 Teraba ada sedikit spasme pada m.upper trapezius 

T6 Teraba ada sedikit spasme pada m.upper trapezius 

 

e. Adanya penurunan nyeri tekan  
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Hasil evaluasi adanya penurunan nyeri tekan 

 

2. Pembahasan  

a. Penurunan derajat sesak nafas 

  Pada T1, nilai skala borg 4 (sesak nafas sedikit berat) 

menjadi T6, niilai skala borg 0 (tidak ada sesak nafas). Pengaruh 

diaphragmatic breathing exercises pada penurunan sesak nafas 



berupa otot-otot pernafasan yang bekerja lebih aktif sehingga 

terjadi penurunan beban kerja pernafasan. Selain itu, energi yang 

terbuang hanya sedikit sehingga pasien tidak akan mudah lelah 

(Khotimah, 2013). 

b. Adanya penurunan produksi sputum 

   Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa terjadi penurunan 

produksi sputum selama enam kali terapi. Pada saat T1, ada sputum 

pada lobus bawah dekstra dan sinistra disertai pola pernafasan 

mengi (wheezing). Lalu pada T6, sputum sudah tidak ada di paru 

dan pola pernafasan menjadi normal. 

   Latihan batuk efektif diawali dengan inspirasi yang dalam 

diikuti dengan penutupan glotis. Lalu diafragma akan rileksasi 

diikuti dengan kontraksi otot yang melawan glotis yang menutup. 

Saat glotis terbuka disertai dengan penyempitan trakea maka akan 

menghasilkan udara yang cepat melalui trakea serta berfungi untuk 

mengeluarkan sputum yang berada di saluran pernafasan (Pranowo, 

2011). 

c. Ekspansi toraks 

  Pada saat T1, nilai ekspansi toraks 1 lalu T6, nilai ekspansi 

toraks 1. Pengaruh mobilisasi sangkar toraks pada peningkatan 

ekspansi toraks berupa meningkatkan pergerakan dada yang akan 

menyebabkan kontraksi dari otot-otot pernafasan. Gerakan  yang 

kompleks antara sternum, thoracic vertebra serta ototnya berfungsi 



untuk meningkatkan volume paru, kontrol pernafasan serta 

memperbaiki ekspansi toraks (Jones & Moffat, 2002 dalam 

Leelarungrayub, 2012). 

d. Penurunan spasme otot 

   Pada saat T1, teraba ada spasme pada m.upper trapezius 

lalu pada T6, traba ada sedikit spasme pada m.upper trapezius.

 Efek thermal dan sedative yang akan menyebabkan terjadinya 

vasodilatasi pembuluh darah. Darah mengandung oksigen dan 

nutrisi. Sehingga sirkulasi darah yang lancar akan membuat otot 

menjadi rileks karena mendapat asupan oksigen dan nutrisi yang 

baik (Singh, 2005). 

e. Penurunan nyeri tekan 

   Pada T1, nyeri tekan 4 (nyeri sedikit berat) menjadi T6, 

nyeri tekan 2 (nyeri sedikit ringan). Infra red (IR) berperan dalam 

penurunan nyeri tekan. Infra red (IR) akan menimbulkan efek 

sedative pada saraf sensori. Hal ini akan menyebabkan vasodilatasi 

pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lancer dan zat-zat 

penghasil nyeri akan hilang terbawa oleh aliran darah (Singh, 

2005). 

 

 

 

 



E. Simpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

 Setelah mendapatkan terapi sebanyak 6 kali dengan menggunakan 

modalitas berupa infra red (IR), coughing exercises, diaphragmatic 

breathing exercises dan mobilisasi sangkar toraks diperoleh hasil 

evaluasi terakhir berupa : 1) adanya penurunan derajat sesak nafas; 2) 

adanya penurunan produksi sputum; 3) belum adanya peningkatan 

ekspansi toraks; 4) adanya penurunan spasme pada m.upper trapezius; 

5) adanya penurunan nyeri tekan pada m.upper trapezius. 

2. Saran 

a. Bagi masyarakat 

   Masyarakat diharapkan tetap menjaga kondisi tubuh dengan 

melakukan aktivitas yang seimbang dan pola hidup sehat. Apabila 

pasien merasakan adanya sesak nafas hendaknya segera diperiksakan 

ke tenaga medis agar segera mendapatkan tindakan yang tepat serta 

tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut. 
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