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PENATALAKSANAAN INFRA RED, BREATHING CONTROL, 

MOBILISASI SANGKAR THORAKS PADA PASIEN PENYAKIT 

PARU OBSTRUKTIF KRONIS (PPOK) DI RSP. Dr. ARIO WIRAWAN 

SALATIGA. 

 

Abstrak 

 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) adalah  penyakit paru kronik yang 

ditandai dengan hambatan aliran udara pada saluran napas yang bersifat 

nonreversible atau reversible parsial. Untuk mengetahui manfaat dari infra 

red, breathing control, dan mobilisasi sangkar thoraks pada kasus Penyakit 

Paru Obstruktif Kronis (PPOK). Setelah dilakukan terapi sebanyak 3 kali, 

terdapat penurunan derajat sesak napas T1 : 4 menjadi T3 : 1, adanya 

peningkatan ekspansi sangkar thoraks pada axilla T1 : 3 cm menjadi T3 : 4 

cm, pada inter costa 4 T1 : 1 cm dan T3 : 1 cm, pada procesus xyphoid T1 : 1 

cm menjadi T3 : 2 cm, serta terdapat peningkatan kemampuan aktivitas 

fungsional. Pemberian infra red, breathing control, dan mobilisasi sangkar 

thoraks dapat mengurangi sesak napas, meningkatkan ekspansi sangkar 

thoraks  dan meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional. 

 

Kata kunci: Penyakit Paru Obstruktif  Kronis (PPOK), Infra Red, Breathing 

Control, dan Mobilisasi Sangkar Thoraks.  

Abstract 
 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a chronic pulmonary 

disease characterized by airway obstruction that is partially nonreversible or 

reversible. To cases of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 

After 3 treatments, there was a decrease in the degree of breathlessness T1: 4 

to T3: 1, an increase in thoracic cage expansion in the T1: 3 cm axilla to T3: 4 

cm, at the inter costa 4 T1: 1 cm to T3: 1.5 cm, in the xyphoid process T1: 1 

cm becomes T3: 2 cm, and there is an increase in the ability of functional 

activity. A dministration of infra red, breathing control, and thoracic 

mobilization can reduce shortness of breath, increase thoracic cavity 

excitation and improve the ability of functional activity. 

 

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Infra Red, 

Breathing Control, and Thoracic Cage Mobilization. 
 

1. PENDAHULUAN 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan penyebab utama dari morbiditas 

di seluruh dunia yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang progresif dan 
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sebagian besar bersifat irreversible. Gejala klinis pada PPOK yaitu berupa batuk, 

produksi sputum yang meningkat dan adanya gejala sesak napas. Faktor resiko yang 

sering muncul sebagai penyebab PPOK yaitu, merokok, usia, paparan asap pada 

lingkungan atau pekerjaan,   riwayat infeksi pernapasan dan riwayat keluarga yang 

mengalami PPOK. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah Breathing 

Control, Mobilisasi Sangkar Thorak, dan Infra Red dapat mengurangi derajat sesak 

napas, meningkatkan ekspansi thoraks dan meningkatkan kemampuan fungsional 

pada kasus Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) ? Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Breathing Control, Mobilisasi Sangkar Thoraks, 

dan Infra Red terhadap penurunan derajat sesak napas, peningkatan ekspansi sangkar 

thoraks dan peningkatan kemampuan fungsional pada kasus Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis (PPOK). 

 

2. METODE 

Modaalitas yang digunakan pada pasien dengan kasus PPOK ini adalah Infra Red, 

Breathing Exercise, dan Mobilisasi Sangkar Thoraks. Infra Red merupakan terapi 

dengan menggunakan sinar infra merah yang digunakan untuk pemanasan superfisial,  

efek yang diharapkan melalui terapi dengan menggunakan infra merah yaitu dapat 

memberikan efek panas pada superficial kulit sehingga menimbulkan rasa nyaman 

dan rileksasi otot pernapasan. Breathing Control Pada pasien PPOK, breathing 

control dapat mengurangi dyspnea dengan mengurangi hiperinflasi dinamis, 

meningkatkan pertukaran gas, meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot-otot 

pernapasan, dan mengoptimalkan pola gerakan thoraco abdominal. Mobilisasi 

Sangkar Thoraks Mobilisasi Sangkar Thoraks merupakan teknik yang sering 

digunakan pada kasus Penyakit Paru Obstruktif Kronis, teknik ini dibagi menjadi 2 

macam yaitu mobilisasi sangkar thoraks aktif dan mobilisasi sangkar thoraks pasif. 

Dalam kasus ini pasien menjalani rawat jalan sehingga dapat diberikan mobilisasi 

sangkar thoraks secara aktif yang dapat dilakukan oleh pasien itu sendiri, fungsi 
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spesifik dari mobilisasi sangkar thoraks yaitu untuk meningkatkan volume thoraks, 

memaksimalkan fungsi paru dan meningkatkan kapasitas paru. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Sesak Napas 

Grafik 1. Sesak Napas

 

Pada grafik diatas menunjukkan adanya penurunan derajat sesak napas dari T1 

sampai T3 dengan menggunakan intervensi Infra Red, Breathing Control, dan 

Mobilisasi Sangkar Thoraks yaitu yang awalnya T1 : 4 berkurang menjadi  T3 : 

1. 

3.2 Ekspansi Sangkar Thoraks 

  Grafik 2. Ekspansi Sangkar Torak 
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Pada grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan ekspansi thoraks dari T1 

sampai T3, dengan menggunakan intervensi Infra Red, Breathing Control dan 

mobilisasi sangkar thoraks. Ada sedikit peningkatan yang awalnya T1: axilla = 

3cm, inter costa 4 = 1cm, xypoideus = 1cm, menjadi T3: axilla = 4cm, inter 

costa 4 = 1cm, xypoideus = 2cm. 

3.3 Aktivitas Fungsional 

  Grafik 3. Aktivitas Fungsional 

 

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan aktivitas fungsional 

setelah dilakukan terapi 3 kali dengan intervensi Infra Red, Breathing Control, 

dan Mobilisasi sangkar thoraks yaitu, pada T1 : 3 menjadi T3 : 2. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan terapi sebanyak 3 kali pada kasus Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis pada Ny. P didapatkan hasil yaitu Breathing Control, dan Mobilisasi 

Sangkar Thoraks dan Infra Red dapat menurunkan derajat sesak napas, 

meningkatkan ekspansi sangkar thoraks dan meningkatkan kemmapuan 

fungsional pada pasien PPOK. 
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4.2 Saran 

Sebagai salah satu tenaga kesehatan, sebaiknya seorang fisioterapi dalam 

memberikan penanganan dilakukan dengan cermat dan teliti dalam mendiagnosa 

dan menangani suatu penyakit. 

Untuk masyarakat apabila mengetahui tanda seperti batuk, sesak napas, nyeri 

dada dengan intensias sering dan lama, agar segera diperiksakan dan mendapat 

penanganan sedini mungkin dengan tepat sehingga tidak bertambah parah. 
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