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Abstrak 

 

Background: Chronic obstructive pulmonary disease is a specific disorder with 

slowing maximal expiratory airflow caused by a combination of airway disease 

and emphysema, is generally a chronic progressive course of the disease and 

irreversible and showed nosignificant change in the observation of several 

months. COPD are classified into subtypes of chronic bronchitis and emphysema, 

although most patients have both. 

Aim Research: To investigate the implementation of Physiotherapy in helping 

airway clearance, reducing the degree of tightness, restore abnormal breathing 

patterns and increase the functional activity of the patientin case of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease (COPD) using modalities Infrared, and Chest 

Physiotherapy. 

Resulth: After treatment for 6 times obtained results of the assessment on the 

degree of tightness shortness degrees T1: 17 to T6: 8, airway clearance from T1: 

Lung left into T6: Distal lobe dekstra, abnormal breathing pattern in T1: the 

pattern of chest and pursed lip breathing becomes T6: chest breathing patterns, 

increased functional activity in case of T1: mild difficulty when it comes to 

cleaning windows, dusting, and recreation out of the house into a T6: no trouble. 

Conclusion: Infrared and Chest Physiotherapi can help clean sing the airways, 

reducing the degree of tightness, restore abnormal breathing patterns and increase 

the functional activity of the patient in cases of chronic obstructive pulmonary 

disease. 

Key Word: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Infrared, Chest 

Physiotherapy, Capping, Postural drainage and breathing exercise 

Diafhragmatic. 
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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA 

PENYAKT PARU OBSTRUKTIF KRONIK 

DI RS RESPIRA JOGJAKARTA 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Banyaknya polusi udara yang mempengaruhi kualitas udara pada saat ini 

dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu 

penyakit yang dapat timbul adalah penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). PPOK 

adalah penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran 

napas yang bersifat progressif nonreversibel atau reversibel parsial. PPOK terdiri 

dari bronkitis kronik dan emfisema atau gabungan keduanya. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka rumusan masalahnya 

adalah : Apakah Infra Merah dan Chest Physiotherapy dapat membantu dalam 

pembersihan jalan napas, mengurangi derajat sesak napas, mengembalikan 

abnormal breathing pattern dan pengembalian aktivitas fungsional pasien  

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)? 

 

Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh Infra Merah dan Chest physiotherapy dalam 

membantu pembersihan jalan napas, mengurangi derajat sesak napas, 

mengembalikan abnormal breathing pattern dan pengembalian aktivitas 

fungsional pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Deskripsi Kasus 

PPOK adalah kelainan spesifik dengan perlambatan arus udara ekspirasi 

maksimal yang terjadi akibat kombinasi penyakit jalan napas dan emfisema, 

umumnya perjalanan penyakit kronik progesif dan irreversibel serta tidak 

menunjukan perubahan yang berarti dalam pengamatan beberapa bulan. PPOK 

diklasifikasikan menjadi subtipe bronkitis kronik dan emfisema, walaupun 

kebanyakan pasien mengalami keduanya. 

Patofisiologi PPOK melibatkan beberapa sel inflamasi, mediator inflamasi dan 

stres oksidatif. Inflamasi yang terjadi dalam paru menghasilkan reactive oxygen 

species (ROS) dan aktivasi dari xantin oxidase. Oksidan-oksidan ini akan 

menghambat alfa1-antitrinsin yang merupakan salah satu penghambat enzim 



  

elastase yang berperan dalam kerusakan parenkim dan menghilangnya elastisitas 

dari alveoli. Kerusakan parenkim juga disebabkan oleh endotel vaskuler dan sel 

alveoli yang mendukung bahwa kejadian emfisema. Inflamasi dan stress oksidatif 

merupakan peran utama pada patofisiologi perubahan anatomi ataupun fisiologi 

paru pada pasien PPOK (Halim, 2010). 

Penyebab PPOK biasanya terjadi karena asap rokok, polusi udara dan asap 

pembakaran kayu bakar. Hal ini dapat diperparah dengan faktor pendukung 

seperti faktor gen, umur, status ekonomi dan riwayat penyakit penyerta (Suradi, 

2007). 

 

Teknologi intervensi Fisioterapi 

 

Infra Merah 

Infra merah  adalah  modalitas fisioterapi yang paling sering digunakan oleh 

terapis. Infra merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang 

7.700- 4 juta Amstrong (Heru, Yulianto, dkk, 1993). 

 

Capping 

Capping atau biasa disebut dengan perkusi adalah tepukan yang dilakukan 

pada dinding dada dengan menggunakan tangan yang ditekuk membentuk sebuah 

cekungan (Repp, 1989). 

 

Postural Drainase 

Postural drainase adalah teknik pengaturan dengan posisi tertentu untuk 

mengalirkan sekret atau sputum pada area lobus tertenu dengan  pengaruh 

gravitasi (Cystic Fibrosis Foundation, 2012). 

 

Diphragmatic Breathing Exercise 

Diaphragmatic breathing exercise atau biasa disebut dengan latihan 

pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diaphragma. 

 

PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

 

Pengkajian Fisioterapi 

 

Identitas Pasien 

Pasien merupakan seorang laki-laki yang bernama bapak P dengan usia 

75tahun dan bekerja sebagai pensiunan petani dengan alamat Ngenthakharjo, 

Prambanan, Sleman, Yogyakarta, beragama Islam dan dengan diagnosa Penyakit 

Paru Obstruktif Kronik (PPOK). 

 



  

Keluhan Utama 

 Pasien merasakan sesak napas sejak 2 minggu yang lalu. 

Pemeriksaan Fisioterapi 

 Pemeriksaan fisioterapi pada kasus PPOK meliputi inspeksi (respiratori 

equipment, bentuk dada,  pola pernapasan dan clubbing finger), palpasi (Ekpansi 

thoraks, vocal fremitus, spasme otot pernapasan, nyeri tekan), perkusi, auskultasi 

(suara napas,  letak sputum), pemeriksaan gerak (aktif, pasif, dan  isometrik),  

pemeriksaan ekspansi thoraks, pemeriksaan sesak napas, pemeriksaan nyeri, 

pemeriksaan spirometri, pemeriksaan panjang otot, pemeriksaan kognitif, 

intrapersonal, interpersonal, pemeriksaan kemampuan fungsional (London Chest 

Activity daily Living). 

 

Problematika Fisioterapi 

 Impairment: Adanya gangguan pembersihan jalan napas, adanya sesak 

napas, adanya abnormal breathing pattern. Functional Limitation: Pasien 

mengalami  kesulitan saat harus berjalan. Dissability: Pasien tidak dapat 

menjalankan aktivitas sosialnya seperti gotong royong, maupun berkumpul 

dengan warga. 

 

Tujuan Fisioterapi 

 Tujuan yang hendak dicapai pada kondisi ini adalah membantu 

pembersihan jalan napas, membantu mengurangi derajat sesak napas, 

mengembalikan pola pernapasan yang benar dan meningkatkan aktivitas 

fungsional pasien. 

 

Pelaksanaan Fisioterapi 

 Pelaksanaan terapi dimulai dari tanggal 12 Januari 2015 samapai 17 

Januari 2015 dengan menggunakan modalitas fisioterapi berupa Infra merah, 

Capping, Postural drainase, Diafragma breathing. 

 

Evaluasi 

 Setelah menjalani terapi sebanyak 6 kali dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan pembersihan saluran napas dari T1 terdapat suara rhonchi 

pada basal lobus paru kiri menjadi hilang pada T6, penurunan derajat sesak napas 

dari T1 dengan nilai 7 menjadi 2 pada T6, perubahan abnormal breathing pattern 

pada T1 dari pursed lip breathing dan pola pernapasan dada menjadi T6 yaitu pola 

pernapasan dada, dan peningkatan aktivitas fungsional dari tidak dapat 

membersihkan jendela, debu dan pergi/keluar menjadi tidak mengalami kesulitan 

pada T6. 

 



  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengurangan Derajat Sesak 

 

Grafik 4.1 grafik skala borg 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penatalaksanaan fisioterapi kepada 

bapak P dengan diagnosa PPOK mengalami derajat sesak napas. Hal ini dapat 

terjadi karena pada penderita PPOK tejadi penumpukan sputum yang membuat 

pasukan oksigen dalam tubuh berkurang. Pemberian Infra Merah dan Chest 

physioteraphy berupa capping dengan irama yang ritmis dapat membantu 

runtuhnya sputum yang menempel pada lobus paru, apabila sputum sudah runtuh  

maka akan dikeluarkan dengan memanfaatkan gaya gravitasi dengan metode 

postural drainase. 

Sputum yang telah keluar akan membuat rongga alveoli menjadi lebih lebar 

sehingga tekanan mengecil. Tekanan yang telah mengecil mengakibatkan udara 

dapat masuk ke dalam alveoli, karena udara masuk dari tekanan yang tinggi ke 

tekanan yang rendah. Ketika udara telah masuk ke dalam paru maka kebutuhan 

oksigen akan terpenuhi, sehingga pasien tidak akan merasa sesak (Maryati, 2006). 
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Pembersihan Jalan Napas 

Suara Tempat 
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Sesudah Terapi 

Rhonchi Suara 

menurun 

Tetap Suara 

menurun 

Suara 

menurun 

Suara 

menurun 

Tetap 

 

Tabel 4.1 Tabel Hasil Pembersihan Saluran Napas 

Pemberian chest physiotherapy berupa capping dengan irama yang ritmis 

dapat membantu runtuhnya sputum yang menempel pada lobus paru, apabila 

sputum sudah runtuh dan encer maka akan dikeluarkan dengan memanfaatkan 

gaya gravitasi dengan metode postural drainase. 

Sputum yang telah keluar akan membuat rongga alveoli menjadi lebih lebar 

sehingga tekanan mengecil. Tekanan yang telah mengecil mengakibatkan udara 

dapat masuk ke dalam alveoli, karena udara masuk dari tekanan yang tinggi ke 

tekanan yang rendah. Ketika udara telah masuk ke dalam paru maka kebutuhan 

oksigen akan terpenuhi, sehingga pasien tidak akan merasa sesak (Maryati, 2006). 

 

Pengembalian Abnormal Breathing Pattern 

Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil bahwa pasien 

yang pada T1 menggunakan pola pernapasan dada dan pursed lip breathing saat 

bernapas berubah pada T6 masih menggunakan pola pernapasan dada, namun 

sudah tidak menggunakan pola pernapasan pursed lip breathing. 



  

Dengan mengajarkan pasien menggunakan diphragmatic breathing exercise 

diharapkan pasien akan terbiasa menggunakan pola pernapasan yang benar serta 

mencegah terjadinya efek buruk bagi pasien. Diphragmatic breathing exercise 

adalah pola pernapasan dengan cara meminta pasien untuk tidur terlentang, satu 

tangan lainnya diletakkan pada perut dan minta pasien untuk bernapas biasa tanpa 

disertai gerakan dada (Repp, 1986). 

 

Peningkatan Aktivitas Fungsional 

Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan perkembangan 

kemampuan aktivitas fungsional pasien menggunakan London Chest Activity 

Daily Living dari T0 yang mengalami kesulitan ringan saat harus membersihkan 

jendela, membersihkan debu, dan berrekreasi keluar rumah menjadi tidak 

mengalami kesulitan saat terapi terakhir atau T6. 

Pasien PPOK mengalami sesak napas akibat kurangnya pasukan oksigen yang 

masuk ke dalam tubuh. Hal ini akan membuat energi pada tubuh pasien berkurang 

karena pembuatan energi membutuhkan oksigen pada prosesnya. Penggunaan 

infra merah dan chest physiotherapy membantu menurunkan derajat sesak napas, 

apabila derajat sesak napas berkurang maka pasien dapat melakukan aktivitas 

fungsionalnya kembali. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

PPOK adalah kelainan spesifik dengan perlambatan arus udara ekspirasi 

maksimal yang terjadi akibat kombinasi penyakit jalan napas dan emfisema, 



  

umumnya perjalanan penyakit kronik progesif dan irreversibel serta tidak 

menunjukan perubahan yang berarti dalam pengamatan beberapa bulan. PPOK 

diklasifikasikan menjadi subtipe bronkitis kronik dan emfisema, walaupun 

kebanyakan pasien mengalami keduanya. Bronkitis kronis didefinisikan sebagai 

batuk  produktif  kronis selama lebih dari 3 bulan dalam 2 tahun terakhir, 

sedangkan emfisema ditandai dengan adanya kerusakan pada dinding alveoli yang 

menyebabkan pelebaran rongga udara distal bronkiolus terminal dan kerusakan 

dinding alveoli. 

Setelah dilakukan fisioterapi dengan modalitas infra merah dan chest 

physiotherapy kepada bapak P dengan diagnosa PPOK pasien mengalami 

kenaikan pembersihan saluran napas dari terapi pertama suara yang dominan pada 

apek dan lobus sinistra berubah menjadi dominan pada distal lobus dekstra pada 

terapi ke 6 dibuktikan dengan auskultasi, pengurangan derajat sesak pada terapi 

pertama dengan nilai 7 turun menjadi nilai 2 pada terapi ke 6 dibuktikan dengan 

skala borg, perubahan pola napas dari terapi pertama menggunakan pola napas 

dada dan pursed lip breathing menjadi pola pernapasan dada pada terapi ke 6 

dibuktikan dengan inspeksi, dan peningkatan aktivitas fungsional pada terapi 

pertama mengalami gangguan saat membersihkan jendela, membersihkan debu, 

dan pergi (keluar) .menjadi tidak mengalami gangguana pada terapi terakhir 

dibuktikan dengan Londen Chest Activity Daily Living.  

Saran 

 

Penulis menyarankan kepada fisioterapi bahwa dalam penanganan terapi pada 

kasus penyakit paru obstruksi kronis harus sangat berhati-hati karena biasanya 

penderita penyakit peru obstruksi kronis adalah mereka yang berusia lanjut. 



  

Penulis juga menyarankan bahwa jangan pernah takut untuk menangani pasien 

dengan penyakit apapun, asalkan terapis sudah memakai alat perlindungan diri 

yang lengkap.  

Penulis menyarankan kepada masyarakat agar lebih menambah wawasan 

tentang dunia kesehatan karena kesehatan adalah harta yang paling mahal di dunia 

ini. Penulis juga menyarankan masyarkat harus mengetahui bahwa tidak semua 

penyakit paru tersebut semua menular, sehingga tidak menjauhi ataupun 

menghindari penderita penyakit paru. 

 

DAFTAR PUSTAKA. 

Cystic Fibrosis Foundation. 2012. An Introduction to Postural Drainage and 

Percussion. Cystic Fibrosis Foundation. 

 

Danusantoso, Halim, Dr. 2010. Buku Saku Ilmu Penyakit Paru. Jakarta: Penerbit 

Buku Kedokteran EDC. 

 

Decramer, Vestbo, ed all. 2015. Global Strategy for Diagnosis, Management and 

Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Global Initiave for Cronic 

Obstructive Lung Disease. 

 

Heru,  Yulianto dkk. 1993. Sumber Fisis. Jakarta:Pusat Pendidikan Tenaga 

Kesehatan Depkes RI. 

 

Maryati, Sri. 2006. Biologi untuk SMA XI. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Meiyanti, Julius I. 2000. Perkembangan patogenesis dan pengobatan Asma 

Bronkial. J Kedokteran Trisakti. Volume 19, No 13. 

 

Repp, Bruno. 1986. Correct Breathing Tecnique for Deep Relaxation. 

 

Repp, Bruno. 1986. The Sound of Two Hands Capping: An exploratory study. 

Acoust Soc Arth hal 1100-1108. 

 

Suradi. 2007. Pengaruh Rokok Pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis Tinjauan 

Patogenesis, Klinis dan Sosial. Universitas Sebelas Maret. 


