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ABSTRAK 

Latar Belakang: Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah  

radang akut saluran pernafasan atas maupun bawah  yang disebabkan oleh infeksi 

bakteri dan virus tanpa atau disertai radang parenkim paru. 

Tujuan: Untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi untuk meningkatkan 

ekspansi sangkar thorax dan frekuensi pernafasan dengan modalitas Infra merah 

(IR) dan chest therapy. 

Metode: Studi kasus ini dilakukan dengan pemberian modalitas berupa Infra 

merah (IR) dan chest therapy yang dilakukan selama 6 kali terapi. 

Hasil: Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil adanya 

peningkatan ekspansi sangkar thorax kearah yang baik untuk melakukan proses 

inspirasi dan ekspirasi maksimum dan normal yaitu awal terapi (T1):2 menjadi 3 

pada (T6) pada axis axilla, (T1):2 menjadi 3 pada (T6) pada axis ICS 4, (T1):2 

menjadi 3 pada (T6) pada axis proc. Xypoideus. Frekuensi pernafasan yang 

menurun yang mengarah pada batas normal diukur dengan inspeksi yaitu awal 

terapi (T1):46 x/menit menjadi 40 x/menit pada (T6). 

Kesimpulan: Infra merah (IR) dan chest therapy dapat meningkatkan ekspansi 

sangkar thorax dan menurunkan frekuensi pernafasan. 

Kata kunci: Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Infra Merah (IR) 

dan chest therapy.  

  



 

A.  PENDAHULUAN  

Infeksi Saluran Pernafasan Akut  (ISPA)  merupakan salah satu penyebab 

kematian tersering pada anak di negara sedang berkembang. ISPA menyebabkan 

empat dari 15 juta perkiraan kematian pada anak berusia di bawah 5 tahun pada 

setiap tahunnya Sebanyak dua pertiga kematian tersebut adalah bayi (khususnya 

bayi muda). ISPA yang berlanjut menjadi pneumonia (radang paru-paru). Hasil 

penelitian fungsi paru di negara sedang berkembang menunjukkan bahwa  kasus 

pneumonia berat pada anak disebabkan oleh bakteri, biasanya Streptotoccus 

pneumonia atau Haemophillus. Hal ini bertolak belakang dengan situasi di negara 

maju yang penyebab utamanya adalah virus. 

Hingga kini telah dikenal lebih dari 100 jenis virus penyebab ISPA. Infeksi 

virus ini memberikan gambaran klinik khas akan tetapi sebaliknya beberapa jenis 

virus bersama-sama dapat pula memberikan gambaran yang hampir sama. Di 

negara barat, kasus ini banyak dijumpai pada murid sekolah pada musim dingin, 

awal musim gugur, atau masa-masa pergantian musim. ISPA menjadi salah satu 

penyebab kematian tersering pada anak di negara yang sedang berkembang. 

Penyakit saluran pernafasan pada masa bayi dan anak-anak dapat pula 

memberi kecacatan sampai pada masa dewasa, dimana ditemukan adanya 

hubungan dengan terjadinya Chronic obstructive pulmonary disease (WHO, 

2003). ISPA dapat menyebabkan demam , batuk, pilek, sesak nafas (Bidulh, 

2002). ISPA merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien ke sarana 



kesehatan. Sebanyak 40%-60% kunjungan berobat di Puskesmas dan 15%-30% 

kunjungan berobat di bagian rawat jalan dan rawat inap rumah sakit disebabkan 

oleh ISPA (Suhandayani, 2007). 

Fisioterapi dengan mengunakan pemberian infra merah (IR) dan chest 

therapy terhadap ISPA yang dapat bermanfaat untuk mengurangi sesak nafas, 

membantu pengeluaran sputum, ekspansi thoraks, dan rileksasi otot-otot 

pernafasan. Chest  therapy merupakan upaya untuk membersihkan jalan nafas dari 

mucus dan sekresi yang berlebih. Untuk anak dengan batuk, pileg diberikan 

teknik chest therapy dengan tujuan untuk membersihkan saluran pernafasan dan 

memperbaiki pertukaran udara. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk 

mengupas penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi ISPA. 

TUJUAN 

 Tujuan dari penulisan karya tulis ini untuk mengetahui adanya 

penatalakasanaan fisioterapi pada kondisi ISPA  dengan modalitas IR dan chest 

therapy. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Definisi                         

      ISPA adalah  radang akut saluran pernafasan atas maupun bawah  yang 

disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus tanpa atau disertai radang parenkim paru  

(Alsagaff dkk, 2005). ISPA terdiri dari tiga istilah yaitu: 



a. Infeksi adalah masuknya kuman dan mikroorganisme ke dalam  tubuh 

manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala 

penyakit. 

a. Saluran pernafasan adalah organ mulai dari hidung hingga alveoli 

beserta organ adneksanya seperti sinus-sinus, rongga telinga tengah 

dan  pleura. 

b. Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari. 

Batas 14 hari diambil untuk menunjukan proses akut meskipun untuk 

beberapa penyakit yang dapat digolongkan dalam ISPA proses ini 

dapat berlangsung lebih dari 14 hari (Suryana A , 2005). 

2.  Anatomi Fungsional 

a. Saluran Pernafasan Atas 

b. Saluran Pernafasan Bawah 

 

3. Miologi 

Miologi adalah ilmu pengetahauan yang mempelajari tentang otot. Fungsi 

utama dari otot-otot pernafasan adalah untuk membuat perubahan bentuk dan 

volume dari thoraks, abdomen dan paru. 

 

4. Fisiologi Pernafasan 

 Pengertian pernafasan adalah pertukaran oksigen dan karbondioksida 

pada paru, oksigen diambil dari mulut dan hidung ketika bernafas selanjutnya 

oksigen masuk melalui trachea dan menuju ke alveoli yang berhubungan erat 

dengan darah didalam kapiler pulmonalis (Sylvia, 2003). 

Fisiologi pernafasan terdiri dari: 

a. Transportasi 

b. Gerakan Udara / Ventilasi 



c. Compliance pada paru  

d. Tahanan Udara. 

e. Kecepatan Aliran Udara 

5. Etiologi 

  ISPA dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Virus pernafasan 

merupakan penyebab terbesar ISPA. Hingga kini telah dikenal lebih dari 100 

jenis virus penyebab ISPA. Infeksi virus memberikan gambaran klinik yang 

khas akan tetapi sebaliknya beberapa jenis virus bersama-sama dapat pula 

memberikan gambaran yang hampir sama (Amin dkk, 1989). 

Sedangkan jenis yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut 

yaitu Genus Streptococcus, Pneumococcus, Hemofillus, Bordettalla dan 

Korinobakterium. 

 

6. Patologi 

 Saluran pernafasan selama hidup selalu terpapar dengan dunia luar 

sehingga dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang efektif dan efisien dari 

sistem saluran pernafasan ini. Ketahanan saluran pernafasan terhadap infeksi 

maupun partikel dan gas yang ada di udara sangat tergantung pada 3 unsur 

alamiah yang selalu terdapat pada orang sehat, yaitu: utuhnya epitel mukosa 

dan gerak mukosilia, makrofag alveoli, dan antibodi setempat. Infeksi saluran 

pernafasan akut dapat terjadi menjadi jalan masuk bagi virus. Hal ini dapat 

terjadi pada kondisi yang penuh sesak. Setelah itu kuman mengilfitrasi 

lapisan epitel, jika epitel terkikis maka jaringan inofoid superficial bereaksi 

sehingga terjadi pembendungan radang dengan infiltrasi leukosit polimor 

fonuklear. Jadi yang terjadi kerusakan adalah lapisan epitel dari saluran nafas 

sebagai akibat dari radang. 

7. Tanda dan Gejala Klinis 

 Pada penderita ISPA akan didapatkan tanda dan gejala klinis yaitu 

demam,batuk, pilek, sesak nafas, produksi saluran sputum yang berlebihan 

dan susah keluar. Biasanya infeksi ini berlangsung sampai dengan 14 hari 



diambil untuk menunjukan proses akut meskipun untuk beberapa penyakit 

yang dapat digolongkan dalam ISPA dapat berlangsung lebih dari 14 hari 

(WHO, 2003). 

 

8. Komplikasi 

Pengertian komplikasi adalah faktor penyulit yang dapat timbul langsung 

akibat proses patologis atau tidak langsung akibat disuse (karena imobilisasi) 

atau misuse (karena salah menggerakkanya). Penyakit saluran pernafasan 

akut bisa dikatakan tidak terlalu berbahaya, dalam penyembuhanya hanya 

perlu istirahat, makan, dan minum terjaga.  

 

9. Prognosis 

 Pengertian prognosis adalah ramalan mengenai berbagai aspek penyakit. 

Prognosis penderita ISPA pada umumnya adalah baik. Akan tetapi ISPA 

yang berlangsung lebih dari 14 hari cenderung mengarah pada pneumonia. 

10. Diagnosis Banding 

 Adapun diagnosis banding dari Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

meliputi : 

a. ISPA oleh karena bakteri.. 

b. Penyakit alergi saluran pernafasan  

c. Kelainan bronkus sebagai akibat bahan iritan (gas atau debu). 

 

C. TEKNOLOGI INTERVENSI FISIOTERAPI 

 Teknologi Intervensi Fisioterapi yang digunakan dalam hal ini adalah IR  

yang memberikan efek thermal dan rasa sedatif atau nyaman, efek terapeutik 

yang bermanfaat untuk mengurangi nyeri, relaksasi otot, meningkatkan suplai 



darah, menghilangkan sisa-sisa hasil metabilisme dan Chest therapy untuk 

membersihkan jalan nafas dari mukus sekresi yang berlebih. 

 

D. PROSES FISIOTERAPI 

Anamnesis dilakukan pada tanggal 5 Februari 2013, hasil yang dapat 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

Problematika fisioterapi yang ditemukan yang meliputi permasalahan 

kapasitas fisik dan permasahan kapasitas fungsional yang meliputi : 

a. Impairment yang diperoleh dari pasien adalah sesak nafas, batuk, spasme 

m. sternocleidomastoideus dan m. upper trapezius yang menyebabkan 

gangguan pengembangan ekspansi sangkar thoraks dan frekuensi 

pernafasan. 

b. Functional limitation dari pasien yaitu adanya gangguan pada saat tidur 

karena sesak nafas. 

c. Disability dari pasien yaitu pasien masih mampu bersosialisasi dengan 

lingkungan sosial meski terkadang sesak nafas kambuh. 

Adapun penatalaksanaan fisioterapinya 

1. Infra merah 

a. Persiapan alat: siapkan alat, kemudian cek keadaan lampu, cek kabel 

ada yang terkelupas/ tidak. 

b. Persiapan pasien: posisi pasien tidur terlentang dan tengkurap serta 

usahakan pasien dalam keadaan nyaman, daerah yang diterapi harus 

bebas dari pakaian dan benda logam yang ada. 



c. 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 

submitis/normalis dimana pasien merasakan hangat. 

5) Setelah terapi berlangsung setengah dari waktu yg ditentukan 

terapis mengecek pasien dengan menanyakan apakah terlalu panas 

atau tidak. Hal ini untuk mencegah terjadinya luka bakar selama 

terapi berlangsung. 

2. Chest therapy 

a. Passive Breathing Exercise 

Pada latihan pernafasan ini dapat dilakukan masing-masing 

sebanyak 6-8 kali hitungan. Pelaksanaan terapi meliputi:  

1) Pernafasan pada daerah apical costa 

Posisi pasien tidur terlentang atau half laying dengan support 

sempurna. Terapis meletakan ujung-ujung jari tangan dibawah 

clavikula. Pada saat inspirasi tekanan dikendorkan dan saat akhir 

ekspirasi terapis membantu mengarahkan sesuai gerakan jalan 

nafas. 

2) Pernafasan pada daerah upper costa 



Posisi pasien tidur terlentang atau half laying dengan support 

sempurna. Pada saat ekspirasi terapis membantu menekan pada 

daerah upper disamping lateral kearah medial. 

3) Pernafasan pada daerah lower costa 

Posisi pasien tidur terlentang. Pada akhir pernafasan ekspirasi 

diberi penekanan pada daerah lower costa. 

4) Pernafasan pada daerah diafragma/ abdominal breathing exercise 

Posisi pasien tidur terlentang kemudian pada akhir ekspirasi 

posisi pegang terapis pada sisi latero ventral dan diberi penekanan 

pada daerah abdomen. 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permasalahan-permasalahan yang timbul dari pasien bernama An. H usia 5 

tahun dengan kondisi ISPA dengan adanya keterbatasan ekspansi sangkar thoraks 

dan frekuensi pernafasan. Setelah mendapatkan tindakan fisioterapi dengan 

modalitas IR dan chest therapy sebanyak enam kali didapatkan hasil sebagai 

berikut:  

Adanya peningkatan ekspansi sangkar thorax kearah yang baik untuk 

melakukan proses inspirasi dan ekspirasi maksimum dan normal yaitu awal terapi 

(T1):2 menjadi 3 pada (T6) pada axis axilla, (T1):2 menjadi 3 pada (T6) pada axis 

ICS 4, (T1):2 menjadi 3 pada (T6) pada axis proc. Xypoideus. Frekuensi 

pernafasan yang menurun yang mengarah pada batas normal diukur dengan 

inspeksi yaitu awal terapi (T1):46 x/menit menjadi 40 x/menit pada (T6). 

 

 



F. Kesimpulan dan Saran 

Pada penatalaksanaan fisioterapi yang diberikan, hasil terapi yang 

diperoleh sudah cukup baik. Tetapi untuk memperoleh hasil yang lebih baik 

lagi maka perlu dilihat dari hasil catatan klinis dan mungkin bisa pemberian 

penamabahan modalitas lain yang dapat berpengaruh baik pada kondisi 

tersebut. Pada kondisi ISPA untuk mempercepat proses penyembuhan maka 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Pasien diusahakan selalu berada dilingkungan yang bersih, terhindar dari 

debu dan asap rokok 

2. Pasien disarankan minum air hangat 

3. Pasien diberikan asupan gizi yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh 

agar tidak mudah terinfeksi bakteri atau virus 
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