
HUBUNGAN ANTARA POSISI TUBUH TERHADAP  

VOLUME STATIS PARU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN 

 DALAM MENDAPATKAN GELAR SARJANA SAINS TERAPAN FISIOTERAPI 

 

 

Disusun Oleh: 

ARI WIBAWA 
J 110 040 014 

 

 

 

DIPLOMA IV FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 



 1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam kehidupan sehari hari, orang butuh bergerak, misalnya: pergi 

belanja ke pasar atau supermarket, melakukan aktivitas keseharian di rumah, 

naik tangga ke lantai atas, bahkan beberapa aktivitas memerlukan energi yang 

relatif besar, seperti bermain olah raga dan beberapa aktivitas rekreasi yang 

lain. Seluruh aktifitas diatas memerlukan oksigen sebagai pembentuk energi 

yang mana didapatkan melalui jalan bernapas. Kebanyakan dari kita jarang 

yang memperhatikannya, karena pernapasan dapat terjadi secara automatis 

(tanpa disadari), namun pernapasan juga dapat terjadi dengan disadari 

(voluntary) misalnya ketika kita sedang berlatih pernapasan, bahkan pada saat 

seseorang tidak sadarpun, pernapasan masih juga berjalan. Sistem pernapasan 

atau respirasi adalah pertukaran gas, dimana oksigen akan diambil dari 

alveolus dan akan dibawa oleh haemoglobin menuju ke jaringan yang akan 

diperlukan dalam proses metabolisme, disisi lain karbondioksida, sebagai hasil 

sisa dari metabolisme akan dibuang melaui pernapasan saat ekspirasi (Perkins, 

2003). Mekanisme pernapasan ini terjadi mulai dari saluran napas hingga 

paru-paru yang meliputi ventilasi yaitu perpindahan udara secara fisik keluar 

masuk paru-paru, difusi adalah proses udara melalui membran alveolar-

capiler/ A-C membran (membrana respirasi) dan perfusi adalah merupakan 

aliran darah yang tersedia di sirkulasi pulmonal dan berfungsi untuk 
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pertukaran gas (Anonim, 2008). Pada distribusi ventilasi, ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi, faktor lokal yang berhubungan dengan gravitasi, 

kelenturan dari paru-paru, sangkar torak, dan otot-otot pernapasan, dimana hal 

ini memungkinkan untuk terjadinya perbedaan tekanan intrapleural  dan 

menyebabkan perubahan volume paru-paru. Volume paru terdiri dari, Tidal 

Volume, Inspiratory Reserve Volume,  Expiratory Reserve Volume, dan 

Residual Volume (Tisi, 1980).  Keempat volume tadi dapat dikombinasi untuk 

membentuk empat kapasitas paru, yaitu; Total Lung Capacity/TLC (Kapasitas 

total paru), Vital Capacity/VC (Kapasitas vital), Inspiratory Capacity/IC 

(Kapasitas Inspirasi) dan Functional Residual Capacity/FRC (Kapasitas 

fungsional residu).  

Adanya perubahan posisi dalam pernapasan akan mempengaruhi 

struktur pada paru, termasuk sistem muskuloskeletal dan organ internal paru 

oleh adanya gaya gravitasi dan secara otomatis berdampak pada volume paru. 

Sebagai contoh pada saat posisi terlentang, akan menyebabkan lengkungan 

diafragma yang terdesak oleh karena berat viscera pada perut hal ini akan 

menyulitkan pasien untuk bernapas. 

Dalam suatu journal penelitian yang bertujuan untuk menentukan 

pengaruh posisi pada aktivitas expiratory otot abdominal menyebutkan bahwa 

ERV nilainya lebih kecil pada posisi terlentang dibanding posisi lain. VC 

dalam posisi berdiri, duduk adalah lebih besar dari posisi yang terlentang, dan 

IRV pada posisi duduk dan posisi berdiri adalah lebih besar dari posisi 

halflying (Craig,1960; Fouke,1987; Castile et all.,1982; Jan,1994; Kera, 
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2005). Di sisi lain, dalam suatu studi terbaru dilakukan pada orang normal, 

Lumb dan Nunn yang menyebutkan bahwa posisi tengkurap tidak dengan jelas 

dan nyata mempengaruhi fungsi pernapasan dan justru dapat meningkatkan 

kapasitas fungsional residu (FRC). Tujuan dari studi ini adalah untuk melihat 

perubahan mekanika pernapasan, pertukaran gas, dan volume paru-paru 

modifikasi antara posisi  tengkurap, terlentang dan duduk dalam suatu 

kelompok pasien paralisis dan setelah pembiusan (Lumb and Nunn, 2006).  

Bermacam-macam pemeriksaan dapat dikerjakan untuk mengetahui 

faal paru, yaitu mulai dari pengukuran yang sederhana untuk kapasitas vital, 

ventilasi atau pertukaran gas. Untuk itu pemeriksaan faal paru dapat dilakukan 

dengan spirometri. Spirometry adalah suatu alat untuk mengukur nafas dan 

berfungsi berkenaan dengan  Pulmonary Function Tests (PFTS), mengukur 

paru-paru secara rinci dalam jumlah (volume) dan kecepatan  arus udara yang 

dapat dihirup atau dihisap dan dihembuskan ke dalam mouthpiece (Anonim, 

2008). Pemeriksaan faal paru dengan spirometer dapat menggambarkan 

beberapa segi keadaan paru. FEV1 merupakan pemeriksaan yang dapat 

menunjukkan kelainan obstruktif pada saluran nafas, sedangkan pada 

pengukuran VC akan menunjukkan kelainan yang bersifat restriktif, yang bisa 

terjadi karena pengurangan jaringan paru yang berfungsi, terbatasnya 

pengembangan dinding toraks dan atau gerakan diafragma (Anonim,1993). 

Faal paru dinyatakan masih dalam batas normal bila hasil pemeriksaan 

didapatkan deviasi sampai 20% dari harga yang diperkirakan (predicted value) 

(Anonim,1995). Harga yang diperkirakan (predicted value) disesuaikan 
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dengan tinggi dan berat badan, Kelainan bersifat ringan bila hasil pemeriksaan 

kurang dari 70% dari yang diperkirakan, dan bersifat sedang bila hasilnya 

kurang dari 60% serta berat bila kurang dari 50% (Anonim,1995). Dengan 

demikian pemeriksaan faal paru selain menunjukkan kelainan fisiologik yang 

ada, juga menunjukkan kelainan fungsional secara kuantitatif disamping juga 

dapat memberikan data-data studi pengamatan (follow-up study) secara 

obyektif dari sifat penyakitnya serta manfaat pengobatan yang diberikan. Dari 

hasil pemeriksaan faal paru dengan spirometery yang dapat menunjukkan 

berat ringannya kelainan yang ada, serta mengerti dan mengetahui perubahan 

patofisiologi jika mungkin terjadi pada paru (Nielsen dkk,2005). Penilaian 

hasil-hasil pemeriksaan dengan spirometer ini merupakan dasar evaluasi faal 

paru secara kuantitatif untuk memeriksa kondisi paru-paru (Cotes, 1975). 

Salah satu contoh, pada pasien yang mengalami rawat inap di rumah sakit 

lebih banyak aktifitasnya dilakukan di bed, sehingga berpotensi untuk 

terjadinya komplikasi paru akibat tirah baring yang lama. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Fouke yang menyatakan kebanyakan pasien yang melakukan 

aktifitas tidur pasca operasi mengalami penurunan volume paru setelah 5 hari 

(Fouke, 1987). 

Melihat dari masalah diatas, fisioterapi sebagai salah satu tenaga 

kesehatan yang bergerak dalam kemampuan fungsional, pemahaman terhadap 

kerja dari sistem respirasi dapat menjadikan dasar bagi penalaran atau logika 

dalam melakukan praktik. Bagaimanapun, untuk menangani pasien dengan 

kasus pernapasan, memposisikan badan merupakan hal yang penting. Ahli 
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fisioterapi harus mampu menasehati pasien mereka atas perubahan tergantung 

posisi yang boleh dilakukan untuk membantu di dalam memaksimalkan dan 

efisiensi dari paru-paru. Memahami bagaimana sistem respirasi bekerja, maka 

problematika pasien dapat ditegakkan dengan tepat dan pemberian terapi yang 

efektif dapat diselenggarakan.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Faktor penentu volume paru-paru secara umum dan paling utama 

adalah ukuran badan, jenis kelamin dan umur (Quanjer,1989 dan Buist,1982). 

Sementara didalam paru, distribusi ventilasi memiliki peran yang besar untuk 

terciptanya volume paru. Distribusi ventilasi gas dipengaruhi oleh elastisitas 

paru dan dinding thorak, dan kekuatan otot-otot pernapasan diantanya 

diafragma, dan otot intercostal dan otot abdominal (Angelo and Agostoni, 

1995). Posisi juga dapat mempengaruhi aktivitas otot abdominal dan 

diafragma. Dari dasar pernyataan diatas maka dapat diambil suatu pemikiran 

bahwa posisi badan berpengaruh terhadap volume paru-paru (Hough, 1984) 

dan biomekanik otot (Derenne et all.,1978).  

Pada saat dilakukan perpindahan posisi, mulai dari posisi terlentang, 

posisi halflying, hingga posisi berdiri akan terjadi suatu perubahan secara 

konstan di bawah pengaruh kekuatan gravitasi, mencakup organ bagian badan 

yang termasuk diafragma, abdomen, sistem pernapasan yang tidak terkecuali 

adalah susunan dan struktur dari paru-paru (Derenne et al., 1978).  Sebagai 

contoh pada saat posisi terlentang, akan menyebabkan lengkungan diafragma 
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yang terdesak oleh karena berat viscera pada perut hal ini akan menyulitkan 

pasien untuk bernapas. Gerakan abdomen dan diafragma pada tiap tidal 

volume (jumlah udara yang dihirup dan dikeluarkan pada pernafasan biasa) 

mempunyai kontribusi lebih dari 70%, sedangkan rangka tulang iga (rib cage) 

kontribusinya antara 5 - 30% pada pernapasan normal (Dhedia, 2007), dan 

untuk mengukur nilai volume paru ini dapat menggunakan suatu alat. 

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas paru-paru 

yaitu spirometry. Spirometry adalah suatu alat untuk mengukur nafas dan 

berfungsi berkenaan dengan  Pulmonary Function Tests (PFTS) (Anonim, 

1995). 

 

C. Batasan Masalah  

Akibat banyaknya permasalahan yang muncul, maka penelitian 

membatasi permasalahan apakah ada hubungan antara posisi tidur terlentang, 

halflying, dan berdiri terhadap volume statis paru yaitu pada vital capacity 

yang diukur menggunakan spirometry? 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

Apakah ada hubungan antara posisi tubuh terhadap volume statis paru. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara posisi tubuh 

terhadap volume statis paru. 

2. Tujuan Khusus   

Untuk mengetahui bagaimana gambaran volume statis paru pada 

posisi tidur terlentang, half lying, dan berdiri. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam memberikan solusi 

pemecahan masalah mengenai kasus yang berkaitan dengan pernapasan 

dan paru-paru 

2. Bagi IPTEK  

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang kesehatan 

khususnya pada fisioterapi. 

3. Bagi Fisioterapi 

Menambah khasanah pengetahuan dalam menangani kasus yang 

berkaitan dengan fungsi paru dan pernapasan. 

4. Bagi Masyarakat  

Untuk mengetahui bagaimana posisi yang dapat menurunkan 

kemampuan fungsi daripada paru-paru. 




