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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA PENYAKIT PARU 

OBSTRUKSI KRONIK ( PPOK ) EKSASERBASI AKUT  

DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT  

SURAKARTA 

ABSTRAK 

Latar belakang: Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) eksaserbasi akut 

merupakan penyakit paru kronik yang ditandai dengan terbatasnya aliran udara di 

dalam saluran pernafasan yang tidak sepenuhnya reversibel. Penyakit Paru 

Obstruksi Kronik yang menyebabkan permasalahan fisik yang berhubungan 

dengan gangguan pernafasan dan modalitas yang diberikan pada kondisi ini 

adalah breathing exercise dan coughing exercise. 

Tujuan Karya tulis ilmiah ini untuk mengetahui manfaat pemberian breathing 

exercise dan coughing exercise pada kasus Penyakit Paru Obstruksi Kronik untuk 

mengurangi sesak nafas, meningkatkan mobilitas sangkar thorak, mengurangi 

nyeri dada. Berdasarkan sudut pandang fisioterapi, pasien PPOK menimbulkan 

berbagai tingkat gangguan antara lain Impairment berupa batuk, nyeri dada, sesak 

nafas, odema, terjadinya perubahan pola pernafasan, rileksasi menurun, perubahan 

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

Metode: studi kasus pemberian breathing exercise dan coughing exercise setelah 

dilakukan enam kali terapi diperoleh hasil. 

Hasil: frekuensi sesak nafas yang menurun diukur menggunakan skla borg yaitu 

pada awal fisioterapi (T1) : 4 ( Sesak sedikit berat ) menjadi akhir fisioterapi (T6)  

2 ( sesak ringan ). Adanya peningkatan Mobilitas sangkar thorak kearah yang 

lebih baik untuk melakukan proses inspirasi dan ekspirasi maksimum dan normal. 

Penurunan nyeri dada yang diukur menggunakan visual Analoge Scale (VAS) 

yaitu pada awal fisioterapi (T1) : nyeri diam : 1 ( nyeri ringan ), nyeri gerak : 2 ( 

nyeri ringan ), nyeri tekan : 4 ( nyeri sedang ) menjadi akhir fisioterapi (T6) : 

nyeri diam : 0 ( tidak nyeri ), nyeri gerak : 0 (tidak nyeri), nyeri tekan : 2 ( nyeri 

ringan). 

Kesimpulan dan saran : dapat disimpulkan terdapat keberhasilan dalam membantu 

menurunkan sesak nafas, meningkatkan mobilitas sangkar thorak ke arah yang 

lebih baik dan membantu menurunkan nyeri. Saran selanjutnya adalah untuk 

menjaga kesehatan diri dan lingkunan sekitar rumah pasien. 

Kata kunci : PPOK, breathing exercise, coughing exercise  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) eksaserbasi akut merupakan 

penyakit paru kronik yang ditandai dengan terbatasnya aliran udara di dalam 

saluran pernafasan yang tidak sepenuhnya reversibel. Gangguan yang bersifat 

progresif ini disebabkan oleh adanya inflamasi kronik akibat gas yang bersifat 

racun bagi tubuh. Penyebab utama PPOK antara lain asap rokok, polusi udara dari 

pembakaran, dan partikel-partikel gas berbahaya. Berdasarkan sudut pandang 

fisioterapi, pasien PPOK menimbulkan berbagai tingkat gangguan antara lain 

Impairment berupa batuk, nyeri dada, sesak nafas, odema, terjadinya perubahan 

pola pernafasan, rileksasi menurun, perubahan postur tubuh, functional limitation 

meliputi gangguan aktivitas sehari-hari karena terjadi keluhan di atas.  

Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) eksaserbasi akut dapat dicegah 

dengan pengobatan teratur. Modalitas dari fisioterapi dapat mengurangi gangguan 

dari nyeri dada dengan menggunakan terapi latiha berupa breating exercise. 

Terapi ini akan mengurangi spasme otot pernafasan, membersihkan jalan nafas, 

melegakan saluran penafasan (Hilmi, 2005). Berdasarkan keterangan di atas, 

fisioterapi memiliki peranan dan tepat guna untuk menangani kasus Penyakit Paru 

Obstruksi Kronik (PPOK) eksaserbasi akut.  

Berdasarkan latar belakang di atas dan rasa ketertarikan penulis untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat terapi latihan pada kasus Penyakit Paru 

Obstruksi Kronik (PPOK). Maka penulis mengambil judul Penatalaksanaan 

Fisioterapi pada Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) Eksaserbasi Akut di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta.   

 

Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui proses penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi PPOK 

eksaserbasi akut, menambah wawasan dan pengetahuan, memberikan 

informasi tentang peran fisioterapi pada kondisi PPOK eksaserbasi akut pada 

kalangan medis, fisioterapi, dan masyarakat. 
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2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah dengan kondisi PPOK 

eksaserbasi akut adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh breating exercise terhadap 

pengurangan sesak nafas pada kondisi PPOK eksaserbasi akut 

b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh breating exercise terhadap 

peningkatan mobilisai sangkar thorak 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh coughing exercise dapat 

mengurangi nyeri pada kondisi PPOK eksaserbasi akut 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) 

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) merupakan suatu kelompok 

gangguan polmonal yang ditandai dengan adanya obstruksi permanen 

(irreversible) terhadap aliran udara ekspirasi.  Penyakit Paru Obstruksi Kronis 

(PPOK) diakibatkan oleh debu, gas beracun, asap rokok. PPOK adalah penyakit 

paru kronik yang ditandai oleh hambata aliran udara di saluran nafas yang bersifat 

progresif nonreversibel atau reversibel parsial. PPOK terdiri dari bronkitis cronic 

dan emfisema (Djodjodibroto, 2008) 

Bronkitis cronic merupakan batuk menahun dan menetap, yang disertai 

dengan pembentukan dahak dan bukan merupakan akibat dari penyebab yang 

secara medis diketahui (contohnya kanker paru-paru). Pada saluran udara kecil 

pasien terjadi pembentukan jaringan parut, pembengkakan lapisan, penyumbatan 

parsial oleh lendir dan kejang pada otot polosnya, penyempitan ini memiliki sifat 

sementara.  

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (Cronic Obstructive Pulmonary Disease 

COPD) adalah suatu penyumbatan menetap pada saluran pernafasan disebabkan 

oleh emfisema dan bronkitis kronik. Gangguan pernafasan kronis ini secara 

progresif memperburuk fungsi paru-paru dan membuat aliran udara menjadi 

terbatas, khususnya saat ekspirasi. Keadaan ini akan mengakibatkan komplikasi 

gangguan pernafasan dan jantung. Penderita PPOK umumnya mengalami sesak 
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nafas dan batuk. Keadaan tersebut terjadi secara berulang-ulang, memberikan 

gejala klinis kronis (menahun) kemudian perlahan-lahan semakin bertambah berat 

(Suradi, 2009). 

 

Etiologi  

Peradangan merupakan elemen kunci terhadap patogenesis PPOK. Inhalasi 

asap rokok atau gas berbahaya lainnya mengaktifasi makrofag dan sel epitel untuk 

melepaskan faktor kemotaktik yang merekrut lebih banyak makrofag dan 

neutrofil. Kemudian makrofag dan neotrofil ini melepaskan protase yang merusak 

elemen struktur pada paru-paru. Setiap partikel bergantung pada ukuran dan 

komposisinya dapat memberikan kontribusi yang berbeda, dan hasil akhirnya 

tergantung pada jumlah partikel yang terinhalasi oleh individu tersebut (Mulyono, 

2000). 

Inflamasi kronis mengakibatkan metaplasia pada dinding epitel bronchial, 

hiper ekskresi mukosa, peningkatan masa otot halus, dan fibrosis. Terdapat pula 

disfungsi silier pada epitel menyebabkan terganggunya klirens produksi mukus 

yang berlebihan secara klinis. Proses inilah yang bermanifestasi sebagai broncitis 

kronis, yang ditandai dengan batuk produktif kronis. Pada parenkim paru 

penghancur elemen struktural yang dimediasi protase menyebabkan emfisema. 

Kerusakan sekat alveolar menyebabkan berkurangnya elastisitas recoil pada paru 

dan kegagalan saluran dinamika udara akibat rusaknya sokongan pada saluran 

udara kecil non-kartilago. Keseluruhan proses ini mengakibatkan obstruksi paten 

pada saluran nafas dan timbulnya gejala patofisiologis lainnya yang karakteristik 

untuk PPOK. 

Obstruksi saluran udara menghasilkan alveoli yang tidak terventilasi atau 

kurang terventilasi, perfusi berkelanjutan pada alveoli ini akan menyebabkan 

hypoxemia (PaO2 rendah) karena ketidak cocokan antara ventilasi dan aliran 

darah (V/Q tidak sesuai). Ventilasi dari alveoli yang tidak berfungsi atau kurang 

berfungsi meningkatkan ruang buntu (vd) menyebabkan pembuangan CO2 yang 

tidak efisien. Hiperventilasi biasanya terjadi untuk mengkompensasi keadaan ini 

yang kemudian akan meningkatkan kerja yang dibutuhkan untuk mengatasi 
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resistensi saluran nafas yang telah meningkat, pada akhirnya proses ini gagal, dan 

terjadilah retensi CO2 (Hiperkapnia) pada beberapa pasien dengan PPOK berat 

(Mulyono, 2000). 

 

Patologi  

Faktor utama penyebab resiko PPOK adalah asap rokok atau merokok. 

Komponen-komponen dari asap rokok merangsang perubahan pada sel-sel 

penghasil mukus bronkus dan silia, silia yang melapisi bronkus mengalami 

kelumpuhan atau disfungsional serta metaplasia. Mukus berfungsi sebagai tempat 

berkumpulnya mikroorganisme penyebab infeksi dan menjadi sangat purulen. 

Perubahan pada sel-sel penghasil mukus dan sel-sel silia ini mengganggu sistem 

eskalator mukosiliaris dan menyebabkan penumpukan mukus kental dalam jumlah 

besar dan sulit dikeluarkan dari saluran nafas. Timbulnya peradangan yang 

menyebabkan edema dan pembengkakan jaringan membuat ventilasi ekspirasi 

terhambat. Maka hiperkapnia dari ekspirasi yang memanjang dan sulit dilakukan 

terjadi akibat mukus yang kental dan adanya peradangan. 

Komponen-komponen asap rokok tersebut juga merangsang terjadinya 

peradangan kronik pada paru. Mediator-mediator peradangan secara progresif 

merusak struktur-struktur penunjang di paru. Akibat hilangnya elastisitas saluran 

udara dan kolapsnya alveolus maka ventilasi berkurang. Saluran udara kolaps 

terutama pada ekspirasi karena ekspirasi normal terjadi akibat pengempisan 

(recoil) paru secara pasif setelah inspirasi. Apabila tidak terjadi recoil pasif maka 

udara akan terperangkap di dalam paru dan saluran udara akan kolaps. Terdapat 

beberapa karakteristik inflamasi yang terjadi pada pasien PPOK, yaitu 

peningkatan jumlah neutrofil (di dalam lumen saluran nafas), makrofag (lumen 

saluran nafas, dinding saluran nafas, dan parenkim), limfosit CD 8+ (dinding 

saluran nafas da parenkim). Di mana hal  ini dapat dibedakan dengan inflamasi 

yang terjadi pada penderita asma (Tomas, 2008). 

 

Tanda dan Gejala klinis  

Gejala kardinal dari PPOK adalah batuk dan ekspektorasi dimana cenderung 

meningkat dan maksimal pada pagi hari menandakan adanya pengumpulan 
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sekresi semalam sebelumnya. Batuk produktif pada mulanya intermitten 

kemudian terjadi hampi setiap hari seiring waktu. Spuntum berwarna bening tapi 

dapat pula berwarna tebal kuning bahkan ditemukan darah selama terjadinya 

infeksi bakteri respiratorik (Mulyono 2000). 

Sesak nafas setelah beraktifitas berat terjadi seiring dengan berkembangnya 

penyakit. Pada keadaan berat sesak nafas akan terjadi saat aktivitas minimal 

bahkan saat istirahat akibat semakin memburuknya abnormalitas pertukaran 

udara. Karena penyakit yang berat berkomplikasi menjadi hipertensi pulmoner 

dan cor pulmonale, tanda gagal jantung kanan (termasuk distensi vena sentralis, 

hepatomegali, dan edema tungkai) dapat pula ditemukan. Clubbing pada jari 

bukan ciri khas PPOK dan ketika ditemukan kecurigaan diarahkan pada gangguan 

yang lainnya, terutama karsinoma bronkogenik (Djojodibroto, 2008). 

 

Anatomi Sistem Pernafasan 

Saluran pernafasan bawah terdiri dari : 

1. Trachea  

2. Broncus  

3. Bronkiolus  

4. Alveolus  

5. Paru-paru 

 

Deskripsi Problematika Fisioterapi 

Problematika fisioterapi pada kasus bronkitis ini terbagi menjadi tiga 

kelompok yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Impairment 

2. Functional Limitation  

3. Participation Restriction  

 

Teknologi Intervensi Fisioterapi  

1. Breathing exercise  

2. Coughing exercise  
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PROSES FISIOTERAPI 

Pengkajian Fisioterapi 

1. Pemeriksaan Subyektif 

a. Anamnesis  

Anamnesis umum terapis diperoleh informasi tentang data identitas 

pasien yang meliputi ; nama : Bp. Wignyo Karno ; Usia : 60 tahun ; Jenis 

kelamin : pria ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Pengusaha beras ; Alamat : 

Migedang, Karang anyar. 

Anamnesis Khusus terapis diperoleh informasi tentang data 

keluhan penyakit pasien yang meliputi 

1) Keluhan Utama 

2) Riwayat Penyakit Sekarang 

3) Riwayat Penyakit Dahulu Pasien 

4) Riwayat Penyakit Pribadi 

5) Riwayat Penyakit Penyerta 

6) Riwayat Keluarga 

7) Status Sosial 

2. Pemeriksaan Obyektif 

a. Pemeriksaan Tanda Vital 

b. Inspeksi  

c. Palpasi  

d. Perkusi dan auskultasi 

e. Pemeriksaan Gerak Dasar 

f. Pemeriksaan Ekspansi Thorak 

g. Pemeriksaan Sesak Nafas 

h. Pemeriksaan nyeri  

i. Pemeriksaan Kognitif, Intrapersonal , dan Interpersonal 

 

Problematik Fisioterapi 

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, diketahui permasalahan fisioterapi 

sebagai berikut : 
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1. Impairment  

Impairment yang dihadapi pasien adalah sesak nafas, spasme otot – otot 

intercostalis, nyeri dada. 

2. Functional limitation 

Pasien belum mampu beraktivitas berat seperti berjalan jauh dan naik turun 

tangga. 

3. Dissability  

Pasien terganggu aktivitas sosialnya seperti kerja bakti yang dilakukan 

dilingkungan tempat tinggal pasien. 

 

Tujuan Fisioterapi 

Maksud dari tujuan fsioterapi ini adalah dalam melakukan terapi atau 

pelayanan fisioterapi mempunyai target sehingga tujuan dari program ini dapat 

tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Tujuan Fisioterapi : 

a. Tujuan jangka pendek 

i) Mengurangi sesak nafas 

ii) Meningkatkan ekspansi thorak 

iii) Mengurangi nyeri 

b. Tujuan Jangka Panjang 

Meningkatkan kemampuan fungsional gerak dan kemampuan aktivitas 

fungsional. 

Penatalaksanaan Fisioterapi 

Penatalaksanaan fisioterapi dilaksanakan pada tanggal 3 april 2014 dengan 

modalitas terapi breathing exercise, coughing exercise 

1. Breating Exercise  

Deep breating exercise bertujuan untuk meningkatkan volume paru, 

meningkatkan dan redistribusi ventilasi, mempertahankan alveolus agar tetap 

mengembang, meningkatkan ogsigenasi, membantu membersihkan sekresi 

mukosa, mobilisasi sangkar thorak, dan meningkatkan kekuatan otot – otot 

pernafasan, meningkatkan daya tahan serta efisiensi dari otot – otot pernafasan 

(Levenson, 1992). 
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Pelaksanaannnya yaitu posisi pasien tidur terlentang dengan kepala 

berada di bantal. Terpais berada disamping pasien dan memberikan aba – aba 

kepada pasien. Pasien diminta untuk menarik nafas sedalam mungkin melalui 

hidung dimulai dari akhir ekspirasi kemudian mengeluarkannya secara rileks 

melalui mulut. Setiap latihan dapat dilakukan 5 kali pengulangan. 

2. Coughing exercise  

Pasien diposisikan duduk dengan badan sedikit membungkuk kedepan 

dengan posisi terapis di samping pasien. Penatalaksanaan siapkan tempat 

untuk membuang spuntum dan pasien diminta untuk menarik nafas panjang 

dan dalam secara pelan dengan pernafasan diafragma, kemudian ditahan 2 

detik dan dihentakkan atau dibatukkan keras sebanyak 2 kali. Pasien 

kemudian diminta untuk istirahat sambil menarik nafas pelan dan dalam. 

Dilakukan sampai jalan nafas terasa longgar dan dapat diulang 2 kali dalam 

sehari. 

Edukasi  

Edukasi adalah hal – hal yang harus dilakukan oleh pasien yaitu pengaturan 

posisi yang bertujuan untuk memperoleh rileksasi dari seluruh tubuh terutama 

pada thorak juga mengontrol pernafasan diafragma pasien agar dapat mencapai 

gerakan respirasi penuh, yaitu : 

1. Pasien dianjurkan untuk melakukan aktifitas ringan dan tidak memaksa 

2. Pasien diminta untuk menghindari asap rokok dan polusi udara dengan 

menggunakan masker 

3. Pasien diminta untuk banyak minum air putih 

Evaluasi Hasil Terapi 

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan 

kriteria dan parameter yang digunakan antara lain : 

1. Sesak nafas menggunakan skala BORG 

2. Mobilitas sangkar thorak dengan midline 

3. Nyeri menggunakan Visual Analog Scale (VAS) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Permasalahan – permasalahan yang timbul dari pasien yang bernama Bp. 

Wignyo Karno usia 60 tahun dengan kondisi PPOK eksaserbasi akut adanya 

batuk, sesak nafas, dan nyeri dada. Setelah mendapat tindakan fisioterapi dengan 

modalitas breathing exercise dan coughing exercise sebanyak 6 kali didapatkan 

hasil sebagai berikut: 

1. Sesak Nafas 

Tabel 2.1 

Tabel hasil pengukuran sesak nafas 

Terapi Hasil 

T0 – T1 4 = sesak sedikit berat 

T2 4 = sesak sedikit berat 

T3 3 = sesak sedang 

T4 3 = sesak sedang 

T5 3 =sesak sedang 

T6 2 = sesak ringan 

 

2. Hasil Pengukuran Mobilitas Sangkar Thorak   

Tabel 2.2  

Tabel hasil pengukuran mobilitas sangkar thorak 

Pengukuran 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

ins eks ins eks ins eks ins eks ins Eks ins eks 

Axila 79 77 79 77 80 78 83 81 84 81 84 81 

ICS 4 76 75 76 75 77 76 80 79 81 79 82 80 

Proc.Syp 75 74 75 74 76 75 79 77 80 78 80 78 

 

3. Nyeri  

Tabel 2.3  

Tabel pengukuran hasil nyeri 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam 1 1 0 0 0 0 

Nyeri gerak 2 2 1 1 0 0 

Nyeri tekan 4 4 4 3 3 2 
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Pembahasan  

1. Sesak nafas  

Dari tabel 2.1 diatas terlihat penurunan derajat sesak nafas setelah 

diberikan breathing exercise setelah 6 kali terapi yaitu ( T0 – T1 ) 4 = sesak 

sedikit berat dan setelah dilakukan tindakan terapi ( T6) 2 = sesak ringan. 

Dengan melihat hasil tabel 2.1 dapat dilihat bahwa pemberian breathing 

exercise dapat mengurangi sesak nafas saat terapi pertamakali T1 hasil dengan 

nilai 4 = sesesak sedikit berat dan setelah dilakukan terapi selama 6 kali 

menunjukkan berkurangnya nilai sesak nafas menjadi 2 = sesak ringan. 

Dengan melihat tabel 2.1 diatas penulis menyimpulkan teknik breathing 

exercise dapat mengurangi sesak nafas karena dapat meningkatkan volume 

paru, meningkatkan redistrisbusi ventilasi, meningkatkan oksigenasi, 

mempertahankan alveolus agar tetap mengembang, membantu membersihkan 

skresi mukosa, mobilitas sangkar thorak, dan meningkatkan kekuatan efisiensi 

dari otot – otot pernafasan sehingga membuat paru bekerja lebih optimal dan 

sesak nafas berkurang. 

2. Mobilisasi Sangkar Thorak 

Dari hasil tabel 2.2 diatas terlihat peningkatan mobilitas sangkar thorak 

setelah diberikan breathing exercise selama 6 kali. Hal ini disebabkan 

breathing exercise digunakan untuk melatih otot – otot pernafasan,  

mengembalikan distribusi ventilasi, dan membantu mengurangi beban kerja 

otot – otot bantu pernafasan (Manglufti, 2007). 

3. Nyeri  

Dari tabel 2.3 diatas terlihat penurunan nyeri setelah diberikan coughing 

exercise selama 6 kali terapi. Saat terapi pertamakali nilai nyeri T1 nyeri dada 

= 4, nyeri gerak = 2, nyeri diam = 1 dan setelah enam kali terapi terjadi 

penurunan nilai nyeri dada T6 nyeri tekan = 2, nyeri gerak = 0, nyeri diam = 0. 

Hal ini disebabkan karena coughing exercise merupakan teknik batuk yang 

efektif menekankan inspirasi maksimal yang dimulai dari ekspirasi yang 

bertujuan merangsang terbukanya sistem kolateral, meningkatkan distribusi 

ventilasi pernafasan, meningkatkan volume paru, memfasilitasi pembersihan 
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saluran nafas yang memungkinkan pasien mengeluarkan sekresi sehingga 

membuat nyeri dada menjadi berkurang. Mekanisme batuk adalah inhalasi 

dalam, penutupan glotis, kontraksi aktif otot – otot ekspirasi, dan pembukaan 

glotis. Inhalasi dalam meningkatkan volume paru dan diameter jalan nafas 

memungkinkan udara melewati sebagian lendir ( Jenkins, 1996 ). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Pasien dengan diagnosa PPOK, mendapatkan terapi breathing exercise dan 

coughing exercise, bertujuan untuk mengurangi sesak nafas, meningkatkan 

mobilitas sangkar thorak, dan mengurangi nyeri dada. Pasien dengan kondisi 

Penyakit Paru Obstruksi Kronik setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali 

dipeloreh hasil : 

1. Terjadi penurunan derajat sesak nafas 

2. Terjadi peningkatan mobilitas sangkar thorak 

3. Terjadi penurunan tingkat nyeri 

 

Saran  

1. Bagi pasien 

Penulis menyarankan pada pasien untuk mengurangi atau menghentikan 

merokok, mengenakan masker saat terpapar asap polusi, serta menjauhi hal-

hal yang dapat memicu timbulnya Penyakit Paru Obstruksi Kronik.   

2. Bagi masyarakat 

Penulis menyarankan kepada masyarakat apabila menjumpai penderita dengan 

kondisi Penyakit Paru Obstruksi Kronik diharapkan segera membawa ke 

instansi medis untuk memperoleh penanganan yang cepat dan tepat, sehingga 

memperkecil faktor resiko yang akan ditimbulkan.   

3. Bagi terapis 

Penulis menyarankan kepada teman fisioterapis baik yang bekerja di instansi 

rumah sakit maupun praktek klinik agar tidak ragu-ragu dalam memberikan 

pelayanan fisioterapi kepada pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronik, 
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dikarenakan pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronik pasti mengalami 

permasalahan yang disebutkan di atas kesemuanya itu merupakan bidang kerja 

fisioterapi. Fisioterapi disarankan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya serta menggunakan proses fisioterapi secara tepat dan sesuai dengan 

kondisi pasien. Fisioterapi harus selalu meningkatkan mutu pelayanan dengan 

cara belajar dan terus belajar mengenai ilmu fisioterapi yang terus 

berkembang. 

4. Bagi rumah sakit 

Penulis menyarankan kepada instansi rumah sakit negeri maupun swasta atau 

praktek klinik bahwa setiap pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronik segera 

dirujuk kefisioterapi untuk menghindari atau mencegah permasalahan yang 

timbul pada kasus Penyakit Paru Obstruksi Kronik.  
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