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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA ASMA BRONKIAL DI 

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA 

Abstrak 

Asma bronkial adalah gangguan saluran pernafasan kronis yang ditandai 

hiperreaktivitas dan peradangan pada saluran pernafasan terhadap eksposur 

tertentu. Eksposur yang menyebabkan asma antara lain olahraga, infeksi, alergen 

seperti serbuk sari bunga, bahan kimia juga bisa menjadi eksposur dalam hal 

pekerjaan, dan eksposur yang terakhir adalah yang berasal dari lingkungan seperti 

debu ataupun asap tembakau lingkungan. Untuk mengetahui manfaat Nebulizer 

dan Diaphragmatic Breathing dalam meningkatkan nilai FEV1 dan menurunkan 

sesak nafas  pada asma bronkial. Setelah dilakukan terapi dengan Nebulizer yang 

menggunakan obat Ventolin 2,5 mg dan Diaphragmatic Breathing sebanyak tiga 

kali didapatkan hasil nilai FEV1 pada T1 : 66% dan pada T3 : 89% serta nilai 

sesak nafas T1 : 4 menjadi T3 : 3. Pemberian modalitas Nebulizer dan 

Diaphragmatic Breathing pada asma bronkial dapat memberikan relaksasi pada 

bronkus dan memaksimalkan inspirasi sehingga dapat meningkatkan nilai FEV1 

dan menurunkan sesak nafas.  

Kata Kunci : Asma Bronkial, Nebulizer, Diaphragmatic Breathing. 

Abstract 

Bronchial asthma is a chronic respiratory tract disorder characterized by 

hyperreactivity and inflammation of the respiratory tract against certain 

exposures. Exposures that cause asthma include exercise, infections, allergens 

such as flower pollen, chemicals can also be exposures in terms of work, and the 

last exposure is from the environment such as dust or environmental tobacco 

smoke. To find out the benefits of Nebulizer and Diaphragmatic Breathing in 

increasing FEV1 values and reduce shortness of breath in bronchial asthma. After 

therapy with Nebulizer using three mg of Ventolin and three times Diaphragmatic 

Breathing, FEV1 values were obtained at T1: 66% and at T3: 89% and breathless 

values T1: 4 to T3: 3. Giving Nebulizer modality and Diaphragmatic Breathing in 

bronchial asthma can provide relaxation to the bronchi and maximize inspiration 

so that it can increase the value of FEV1 and reduce shortness of breath.  

Keyword : Bronchial Asthma, Nebulizer, Diaphragmatic Breathing. 

1. PENDAHULUAN

Menurut Riskesdas  (2018) pada 12 bulan terakhir kekambuhan penderita asma  

bronkial di Indonesia pada wanita sebesar 58,8% dan pada laki – laki sebesar 

56,1%. Penderita asma bronkial dikota meiliki prevalensi lebih tinggi sebesar 

7,4% dibandingkan penderita asma didesa. Rentan usia dengan prevalensi 
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tertinggi adalah usia 65-74 tahun sebesar 72,3% dibandingkan dengan rentan usia 

lain (Riskesdas, 2018). 

Menurut NCHS asma bronkial adalah gangguan saluran pernafasan kronis yang 

ditandai hiperreaktivitas dan peradangan pada saluran pernafasan terhadap 

eksposur tertentu. Eksposur yang menyebabkan asma antara lain olahraga, infeksi, 

alergen seperti serbuk sari bunga, bahan kimia juga bisa menjadi eksposur dalam 

hal pekerjaan, dan eksposur yang terakhir adalah yang berasal dari lingkungan 

seperti debu ataupun asap tembakau lingkungan (NCHS, 2012). 

Penderita asma bronkial terenggah – enggah sesuai dengan derajat obstruksi jalan 

nafasnya, menyebabkan perubahan pola nafasnya dan  volume ekspirasi paksa 

(FEV1) berkisar antara 25% hingga 75%. Gejala umumnya meliputi sesak nafas, 

mengi, serta batuk. Peran fisioterapi disini sesuai dengan keluhan diatas untuk 

meningkatkan nilai volume ekspirasi paksa (FEV1) penderita asma bronkial itu 

sendiri sehingga dapat pola pernafasan dari penderita asma dapat kembali ke pola 

pernafasan  normal dengan modalitas yang diberikan adalah nebulizer dan 

diaphragmatic breathing (Azab, 2015). 

2. METODE

Teknologi intervensi yang digunakan untuk meningkatkan nilai FEV1 dan 

mengurangi sesak nafas pada asma bronkial saat ini adalah  nebulizer dan 

diaphragmatic breathing : 

a. Nebulizer

Nebulizer sendiri dapat mengurangi obstruksi jalan nafas sehingga memperlancar 

saluran pernafasan (Caia, 2011). Obat yang digunakan dalam  asma sendiri sangat 

bervariasi tergantung dengan permasalahan yang dihadapinya. Pada penelitian 

yang dilakukan Santoso tahun 2010 nebulizer pada pasien asma dapat 

meningkatkan SPO2 dari pasien yang awalnya nilai SPO2 93,8 menjadi nilai SPO2 

97,8. 

b. Diaphragmatic Breathing

Diaphragmatic breathing adalah latihan pernafasan untuk mereleksasikan otot 

pernafasan saat pasien insipasi dalam yang berkonsentrasi pada upaya 

mengembangan difragma secara maksimal saat inpirasi (Potter & Perry, 2006). 
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Diaphragmatic breathing dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi paru – 

paru hingga ujung paaru – paru atau dengan menggembungkan perut ke depan 

pada saat menghembuskan nafas yang dilakukan secara perlahan. Tujuan dari 

pemberian diaphragmatic breathing adalah mengatur pola pernafasan saat 

serangan ataupun terasa akan serangan  asma dan juga mengatas permasalahan 

penurunan nilai APE dan FEV1 (Jones, 2003). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil 

Hasil dari intervensi nebulizer dan diaphragmatic breathing pada asma bronkial 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 Hasil pengukuran sesak nafas dengan BORG scale 

BORG Scale T1 BORG Scale T2 BORG Scale T3 

4 3,5 3 

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada terapi pertama nilai BORG Scale 

mencapai 4 dan terus menurun pada terapi ke tiga nilai BORG Scale menjadi 3. 

Tabel 2 Hasil pengukuran FEV1 pada Spirometri 

FEV1 

Pada T1 

FEV1 

Pada T3 

66% 89% 

Hasil FEV1 dengan menggunakan Spirometri pada terapi pertama mencapai 66% 

sedangkan pada terapi ketiga nilai FEV1 dengan spirometri adalah 89%. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Penurunan sesak nafas 

Berdasarkan hasil dari terapi yang dilakukan dari T1 yang bermula nilai 4 hingga 

T3 menjadi 3, menandakan sesak nafas berangsur menurun dengan penggunaan 

nebulizer. Modalitas ini bekerja merubah obat – obatan yang digunakan menjadi 

unsur aerosol menggunakan ventoline 2,5 mg untuk mengurangi obstruksi saluran 
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pernafasan dengan merangsang bronkus dan uterus untuk lebih rileks. Ventoline 

berisi sabutamol, sedangkan sabutamol sendiri memiliki efek anti inflamasi 

(Santosa, 2OO4). Sabutamol yang terdapat pada ventolin juga bekerja 

menstimulasi produksi insulin cyclic adenosine monophaspate (cAMP), 

meningkatkan pengikatan kalsium intraseluler pada membran sel dan retikulum 

endoplasmik sehingga menghasilkan bronkodilasi dan mempermudah pengeluaran 

mukus (Azab, 2015). 

Diaphragmatic breathing akan merileksasikan otot pernafasan saat pasien 

bernafas sehingga kerja pernafasan lebih efektif dan kebutuhan oksigen terpenuhi 

(Kisner, 2007). Pemberian diaphragmatic breathing akan melatih otot – otot 

utama saat pernafasan yaitu diaphragmatic saat inspirasi dan otot – otot abdomen 

saat ekspirasi. Saat pernafasan otot – otot pernafasan memegang peran sangat 

penting dari pompa respirator dan harus berfungsi dengan baik untuk 

menghasilkan ventilasi yang baik dan mencukupi (Abdulrahman, 2005). 

3.2.2 Peningkatan nilai FEV1 

Inhalasi yang terjadi di nebulizer merubah ventolin menjadi unsur aerosol dan 

melalui saluran pernafasan. Ventolin yang digunakan untuk Tn. R kali ini 

mengandung sabutamol. Sabutamol sendiri memiliki efek anti inhalasi sehingga 

akan memberikan rileksasi pada bronkus dan uterus (Santosa, 2004). 

Diaphragmatic breathing memberikan efek rileksasi pada saluran pernafasan dada 

dan memaksimalkan otot diafragma. Kerja pernafasan akan lebih efektif, 

kebutuhan oksigen akan terpenuhi dan dapat inspirasi secara maksimal (Kisner, 

2007). 

4. PENUTUP

Setelah dilakukan terapi menggunakan nebulizer serta diaphragmatic breathing 

sebanyak tiga kali didapatkan hasil bahwa BORG scale pada pasien mengalami 

penurunan karena rilekasasi bronkus. Nilai FEV1 pasien setelah mendapatkan 

terapi juga mengalami kenaikan karena penggunaan otot diafragma secara 

maksimal. 
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