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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia

1. Definisi

Rohmah et al., ( 2012) menyatakan bahwa setiap makhluk hidup 

pasti akan mengalami proses alamiah yang disebut proses penuaan. 

Menjadi tua merupakan hal yang sangat wajar dan tidak dapat dicegah oleh 

siapapun. Pada tahap akhir proses penuaan, dikenal istilah lanjut usia atau 

yang biasa dikenal dengan lansia (Wijayanti, 2008). Menurut Fatimah 

(2010), lansia ialah seseorang yang mengalami perubahan secara biologis, 

kejiwaan, fisik serta sosial yang nantinya akan mempengaruhi segala aspek 

dalam kehidupannya, termasuk aspek kesehatan. Menurut UU RI No. 4 

tahun 1965 lansia merupakan individu yang usianya telah mencapai 55 

tahun keatas (Fatimah,  2010). Sedangkan menurut UU No. 13 tahun 1998 

tentang kesejahteraan lanjut usia, disebutkan bahwa lansia ialah mereka 

yang usianya telah mencapai 60 tahun atau bahkan lebih.  

2. Klasifikasi

Penggolongan lansia menurut Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia yang dikutip dari Wijayanti (2008), yakni : 

a. Lansia dini (berusia 55 sampai 64 tahun)

b. Lansia (berusia 65 tahun ke atas)

c. Lansia resiko tinggi (berusia >70 tahun)
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Menurut Wijayanti (2008) pula, berdasarkan beberapa penelitian 

yang dilakukan oleh para ilmuan sosial, lansia dapat dibagi menjadi 3 

kelompok berikut : 

a. Young adult (berusia 65 tahun sampai 74 tahun) 

b. Old-old (berusia 75 tahun sampai 84 tahun) 

c. Oldest old (berusia 85 tahun atau lebih) 

WHO (World Health Organization) yang dikutip dalam Efendi 

(2009), menyatakan bahwa kriteria lansia berdasarkan umurnya terbagi 

menjadi 4, yakni : 

a.  Middle age atau usia pertengahan (berusia 45 tahun sampai 59 tahun) 

b. Elderly atau lansia (berusia 60 tahun sampai 74 tahun) 

c. Old atau lansia tua (berusia 75 tahun sampai 90 tahun) 

d. Very old atau lansia sangat tua (berusia 90 tahun keatas) 

3. Perubahan Pada Proses Penuaan 

Menurut Wijayanti pada tahun 2008 menyatakan bahwa dari proses 

penuaan yang terjadi secara terus menerus, ditimbulkan dampak berupa 

penurunan daya tahan fisik yang menyebabkan lansia menjadi rentan 

terhadap penyakit dan pada akhirnya lansia menjadi lebih beresiko terhadap 

kematian. Disamping itu, lansia juga mengalami perubahan fisiologis 

terhadap struktur dan fungsi dari sel, jaringan serta organ. Menurut Papalia 

(2001, dalam Wijayanti, 2008), memasuki usia lanjut terjadi penurunan 

serta perubahan terhadap fungsi tubuh yang dimulai pada usia yang berbeda 

untuk setiap individu yang berbeda. Pada proses penuaan, terjadi perubahan 

fisiologis yakni penyempitan progresif homeostatis pada setiap organ. Dari 
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perubahan tersebut, salah satu perubahan fisiologis yang paling penting 

adalah perubahan fisiologis pada sistem respirasi (Janssesns, 2005 dalam 

Pruthi & Multani, 2012).  

Menurut Fatimah (2010), mengemukakan bahwa pada lansia akan 

terjadi perubahan berupa : 

a. Perubahan fisik 

1) Perubahan sel 

Terjadi penuaan seluler sehingga kemampuan tubuh untuk 

memelihara homeostatis serta kemampuan sel untuk memperbarui 

diri menjadi berkurang. Dari berkurangnya sel dan jaringan tersebut 

mengakibatkan sistem organ menjadi tidak efisien lagi. Selain itu, 

pada jaringan ikat akan terjadi penurunan elastin dan kolagen yang 

mengakibatkan lebih keras dan kurang elastisnya jaringan. 

2) Perubahan kardiovaskular 

Terjadi perubahan struktur pada katup jantung yang menjadi 

lebih tebal dan kaku serta berkurangnya elastisitas dari arteri. 

3) Perubahan sistem respirasi 

Terjadi penurunan kapasitas dan fungsi paru serta 

berkurangnya aktivitas silia sehingga lansia lebih rentan terhadap 

infeksi pernapasan. 

4) Perubahan integumen 

Terjadi perubahan pada dermis dan epidermis yang menjadi 

lebih tipis, kapiler di kulit menghilang sehingga terjadi penurunan 
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suplai darah dan kulit menjadi hilang kekenyalannya, keriput dan 

bergelambir. 

5) Perubahan sistem reproduksi 

Pada wanita terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron, 

penipisan dinding vagina sebab berukurangnya elastisitas, vagina 

kering akibat penurunan sekresi, penurunan keasaman pada vagina 

sehingga menyebabkan perdarahan saat bersenggama. Sedangkan 

pada laki-laki terjadi penurunan ukuran penis dan testis serta kadar 

androgen. 

6) Perubahan genitourinaria 

Terjadi penurunan pada massa ginjal yang diakibatkan oleh 

hilangnya beberapa nefron serta terjadi perubahan fungsi ginjal 

berupa penurunan laju filtrasi,efisiensi dalam rearbsorpsi, ureter, 

kandung kemih dan uretra kehilangan tonus ototnya, pembesaran 

kelenjar prostat (pada laki-laki) yang menyebabkan inkontinensia 

urin. 

7) Perubahan gastrointestinal 

Terjadi penurunan efisiensi dari peristhaltic esophagus, hepar, 

kandung empedu dan pankreas sehingga menyebabkan berkuragnya 

absorpsi zat besi, kalsium, vitamin B12, serta toleransi terhadap 

lemak.  
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8) Perubahan muskuloskeletal 

Terjadi penurunan ukuran otot, kekuatan, fleksibilitas serta 

ketahanannya. Kartilago sendi secara progresif memburuk setelah 

usia pertengahan.  

9) Perubahan sistem saraf 

Terjadi perubahan struktur dan fungsi sistem saraf, penurunan 

massa otak secara progresif, penurunan sintesis serta metabolisme 

neurotransmitter utama, impuls dihantarkan lebih lambat sehingga 

menyebabkan lansia butuh waktu lebih lama dalam merespon dan 

bereaksi. 

10) Perubahan sensorik 

Terjadi penurunan pada organ sensorik penglihatan, 

pendengaran, pengecap, peraba serta penghidu yang dapat 

mempengaruhi interaksi serta komunikasi lansia dengan 

lingkungannya. 

b. Perubahan psikososial 

Pada psikososial biasanya akan terjadi perubahan dimana lansia 

akan merasa takut menghadapi penuaan itu sendiri. Mereka takut 

menjadi tua serta tidak produktif sehingga tidak mampu berkontribusi 

terhadap masyarakat serta lingkungannya. 

c. Perubahan kognitif 

Setelah melewati usia 70 tahun, kemampuan belajar serta 

menerima informasi akan menurun. Selain itu, didapatkan bahwa 

ingatan jangka pendek pada lansia lebih mudah menghilang. 
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B. Sistem Respirasi 

1. Definisi 

Respirasi atau pernapasan merupakan proses terjadinya pertukaran 

gas dalam paru-paru (pernapasan luar) dan dalam jaringan (pernapasan 

dalam). Maka dari itu, sistem respirasi juga dikatakan sebagai proses ganda 

(Pearce, 2008). 

2. Fungsi Sistem Respirasi 

Saladin pada tahun 2010 mengemukakan bahwa fungsi sistem 

respirasi adalah sebagai berikut : 

a. Menyediakan pasokan oksigen (O2) 

b. Mengeliminasi karbondioksida (CO2) 

c. Mengatur PH darah, yang dalam menjalankan fungsi tersebut 

berkoordinasi dengan ginjal 

d. Menghasilkan suara 

e. Sistem pertahanan terhadap mikroba 

f. Berperan dalam konsentrasi dalam arteri 

g. Berperan dalam melumpuhkan bekuan darah yang ada pada pembuluh 

darah sistemik. 

3. Anatomi Dan Fisiologi Sistem Respirasi 

a. Anatomi sistem respirasi 

1) Paru 

Paru-paru merupakan organ pernapasan utama pada manusia. 

Paru-paru memiliki struktur seperti spons, lunak tapi kenyal. Paru-

paru berada di dalam rongga dada (cavum thorax) (Irianto, 2008). 
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Paru kanan dan paru kiri dipisahkan oleh jantung tepat di bagian 

tengahnya. Paru-paru merupakan organ yang bagian atasnya 

berbentuk kerucut atau yang biasa disebut apex serta bagian pangkal 

tepat berada di atas diafragma. 

 
Gambar 2.1 Kedudukan Paru-paru dalam rongga dada  

(Pryor & Prasad, 2008) 

 

Setiap paru memiliki pelahan atau ruang yang dinamakan 

lobus. Paru kanan memiliki 3 lobus sedangkan paru kiri memiliki 2 

lobus saja (Pearce, 2008). Tiap lobus paru dibagi lagi menjadi 

segmen-segmen paru. Paru kanan terdiri atas 10 segmen 

bronkopulmonal yaitu segmen apikal, posterior, anterior, lateral, 

medial, superior basal, medial basal, anterior basal, lateral basal, 

posterior basal. Sedangkan paru kiri terdiri atas 9 segmen yakni 

segmen apikal, posterior, anterior, superior lingular, inferior lingular, 

superior basal, anteromedial basal, lateral basal dan posterior basal 

(Pryor & Prasad, 2008). Dalam segmen paru tersebut dibagi lagi 

menjadi belahan-belahan yang disebut lobulus. Di dalam lobulus 

terdapat saluran bronkial yang bercabang-cabang dan akhirnya 



18 
 

berujung pada kantong-kantong kecil berpori, elastis dan seperti 

spons yang disebut dengan alveoli (Pearce, 2008). 

 
Gambar 2.2 Lobus paru dan gambaran bronkiolus 

menuju alveoli (Pearce, 2008) 

 

 

Gambar 2. 3 Segmen bronkopulmonal beserta keterangannya 

(Pryor & Prasad, 2008) 
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Setiap paru memiliki lapisan atau membran serosa elastis yang 

disebut pleura. Pleura pada tiap paru berangkap dua, yakni pleura 

viseral yang melekat pada paru-paru dan pleura parietal yang 

menempel pada rongga dada. Antara pleura viseral dan pleura 

parietal terdapat rongga yang berisi cairan serous. Fungsi cairan 

tersebut ialah sebagai pelumas sehingga paru-paru tidak terluka pada 

saat terjadinya gesekan waktu proses respirasi (Irianto, 2008). 

2) Saluran pernapasan 

Merupakan bagian yang berfungsi sebagai jalan bagi gas-gas 

yang terlibat dalam proses respirasi. Saluran tersebut terdiri atas : 

a) Nares anterior atau saluran lubang hidung 

Merupakan saluran di dalam lubang hidung yang 

bermuara ke dalam rongga hidung (Irianto, 2008; Pearce, 2008). 

Lapisan nares anterior ini memiliki sejumlah kelenjar yang 

ditutupi oleh bulu kasar (Pearce, 2008). 

b) Rongga hidung 

Rongga hidung memiliki selaput lendir yang kaya akan 

pembuluh darah untuk melapisinya. Saat udara masuk ke dalam 

hidung, ia akan disaring oleh bulu-bulu kasar yang terdapat 

dalam rongga hidung. Udara tersebut akan menjadi hangat 

sebab terjadi kontak dengan permukaan lendir yang dilaluinya. 

Selain itu, di dalam rongga hidung terdapat penguapan air yang 

berasal dari permukaan selaput lendir sehingga menjadi lembab 

(Pearce, 2008). 
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c) Faring 

Merupakan sebuah saluran terusan setelah rongga hidung 

yang panjangnya sekitar 12,5-13 cm. Faring dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu : 

(1) Nasofaring, yang terletak di belakang hidung 

(2) Orofaring, yang terletak di belakang mulut 

(3) Laringofaring, yang terletak di belakang laring (Pearce, 

2008). 

d) Laring 

Irianto pada tahun 2008 mengemukakan bahwa laring 

ialah saluran yang menghubungkan antara faring dengan trakea. 

Ia dikenal dengan voice box atau kotak suara dan pangkal 

tenggorok. Bentuk laring menyempit pada bagian bawah dan 

berbentuk tabung pendek dengan bagian besar pada bagian atas. 

Laring merupakan saluran yang dikelilingi 9 tulang rawan yang 

dihubungkan oleh membran elastis serta ligamen satu sama lain. 

Di bagian depan laring terdapat benjolan subkutaneus yang 

biasa dikenal dengan nama jakun. Di dalam laring juga terdapat 

katup tulang rawan yang membantu laring menutup saat 

menelan yang biasa dikenal denga epiglotis atau glotis (Pearce, 

2008). 

e) Trakea 

Merupakan saluran lanjutan dari laring yang berbentuk 

tabung. Trakea memiliki panjang sekitar 10 cm. Dinding trakea 



21 
 

terdiri atas otot polos serta cincin tulang rawan berbentuk c 

sejumlah 16-20 buah. Terdapat pula lapisan mukosa yang 

mengandung kelenjar mukosa sebagai tempat produksi mukus 

pada dinding bagian dalam trakea. Pada trakea pula terdapat 

epitelium bersilia atau rambut getar (Irianto, 2008). 

f) Bronkus 

Trakea bagian bawah akan terbentuk menjadi 2 cabang 

yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan saluran 

bercabang yang panjangnya sekitar 2-3 cm. Bronkus memiliki 

65.000 bronkiolus terminal yang berdiameter 1 mm atau kurang 

dari itu sebagai cabangnya (Saladin, 2010). Secara anatomis, 

bronkus kira-kira berada pada vertebra TH V (Thoracal 5) 

(Irianto, 2008). Bronkus memiliki struktur yang sama dengan 

trakea (Irianto, 2008; Pearce, 2008). 

 
Gambar 2. 4 Saluran Pernapasan (Saladin, 2010) 
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3) Otot pernapasan 

Paru-paru tidak dapat melakukan ventilasi sendiri. Maka dari 

itu, ia dibantu oleh otot-otot polos yang ada pada dinding saluran 

bronkus dan bronkiolus untuk mengatur diameter saluran serta 

mengatur jalannya aliran udara yang keluar masuk. Selain itu pula, 

dalam sistem pernapasan terdapat m. Diaphragma dan m. 

Intercostal yang berperan dalam ekspansi atau pengembangan dada 

dan paru-paru. Otot utama yang berperan dalam ventilasi paru ialah 

m. Diaphragma. Selain m. Diaphragma, terdapat m. Internal 

intercostal dan m. External intercostal yang berperan dalam 

pergerakan toraks selama proses respirasi (Saladin, 2010). 

Pada fase inspirasi, otot yang berperan adalah m. 

Diaphragma dan m. External intercostal sedangkan pada fase 

ekspirasi yang memegang peranan adalah m. Abdominalis dan m. 

Internal intercostal. Pada sistem respirasi terdapat juga otot-otot 

aksesoris yang diantaranya ialah m. Sternocleidomastoideus, mm. 

Scaleni, m. Pectoralis minor, m. Pectoralis major, m. Serratus 

anterior  dan m. Trapezius upper (Saladin, 2010). 
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Gambar 2. 5 Otot inspirasi dan ekspirasi (Saladin, 2010) 

 

b. Fisiologi respirasi 

Paru-paru berfungsi untuk pertukaran gas, yakni oksigen dan 

karbondioksida. Terdapat 2 pola pernapasan, yaitu pernapasan dalam 

atau internal yang terjadi dalam jaringan serta pernapasan luar atau 

eksternal yang terjadi di dalam paru-paru itu sendiri atau juga bisa 

disebut sebagai pernapasan pulmoner. Pada pernapasan luar terdapat 

empat proses yang berhubungan. Diantaranya ialah : 

(1) Ventilasi pulmoner, yakni pertukaran udara dalam alveoli dengan 

udara di luar paru 

(2) Arus darah melalui paru-paru 

(3) Distribusi arus udara dan arus darah, yakni distribusi darah sehingga 

memenuhi jumlah yang tepat pada setiap bagian tubuh 

(4) Difusi gas, yakni gas mampu menembus membran pemisah antara 

alveoli dengan kapiler 
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Pada pernapasan eksterna, oksigen masuk melalui saluran 

pernapasan yang diakibatkan oleh perbedaan di dalam paru dan di luar 

paru. Oksigen tersebut menembus membran alveoli-kapiler yang 

memisahkan antara oksigen dan darah. Oksigen yang berhasil 

menembus membran ini akhirnya akan bertemu dengan hemoglobin 

dan berikatan dengannya. Dari sini, oksigen yang telah berikatan akan 

dibawa oleh sel darah merah menuju ke jantung. Dari jantung, ia akan 

diproses dan dipompa dalam arteri untuk mencapai semua bagian 

tubuh. Sedangkan dalam pernapasan interna, yang terjadi dimulai dari 

darah yang didalamnya telah berikatan antara oksigen dengan 

hemoglobin yang membentuk oksihemoglobin mencapai pembuluh 

kapiler. Pergerakan darah tersebut berjalan sangat lambat. Sel jaringan 

akan mengambil oksigen dari hemoglobin dan ditukar dengan 

karbondioksida sebagai hasil buangan dari proses oksidasi (Pearce, 

2008). 

4. Mekanisme Respirasi 

Pernapasan memiliki 2 jenis, yakni pernapasan dada dan pernapasan 

perut. Pembagian tersebut didasari oleh kerja otot yang berkaitan. 

Terjadinya proses pernapasan diawali dengan perbedaan tekanan udara 

yang ada di dalam paru-paru dan di luar tubuh. Hal ini terjadi akibat 

perubahan besar kecilnya rongga dada yang dipengaruhi oleh otot-otot 

pernapasan (Irianto, 2008). 
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a. Mekanisme inspirasi 

Pada pernapasan perut, saat fase inspirasi m. Diaphragma 

mengalami kontraksi yang menyebabkan kedudukannya yang awalnya 

melengkung menjadi datar. Sedangkan pada pernapasan dada, m. 

External intercostal yang akan berkontraksi sehingga tulang rusuk atau 

costae akan bergerak dan terangkat. Pergerakan m. Diaphragma dan m. 

External intercostal ini yang akan menyebabkan rongga dada semakin 

membesar sehingga tekanan udara yang ada di dalam paru-paru 

semakin kecil dan tidak seimbang dengan tekanan udara yang ada di 

luar paru-paru atau tubuh. Perbedaan tekanan tersebut yang akhirnya 

mengakibatkan terdorong masuknya udara yang ada di luar paru-paru 

untuk masuk ke dalam paru-paru (Irianto, 2008). 

 
Gambar 2. 6 Mekanisme inspirasi : a. Pernapasan dada. 

b. Pernapasan perut (Saladin, 2010) 

 

b. Mekanisme ekspirasi 

Berlawanan dengan mekanisme inspirasi, pada mekanisme 

ekspirasi m. Diaphragma yang berperan dalam pernapasan perut serta 

m. External intercostal yang berperan dalam pernapasan dada akan 

a. b. 
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mengalami relaksasi. Sebagai gantinya, m. Abdominalis untuk 

penapasan perut dan m. Internal intercostal untuk pernapasan dada 

yang akan berkontraksi sehingga terjadi penyempitan pada rongga 

dada yang menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih 

tinggi daripada tekanan udara di luar paru-paru atau tubuh. Perbedaan 

tekanan tersebut akan mengakibatkan udara keluar dari paru-paru 

untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar paru-paru 

(Irianto, 2008). 

 
Gambar 2. 7 Mekanisme ekspirasi : a. Pernapasan dada. 

b. Pernapasan perut (Saladin, 2010) 

 

5. Volume Dan Kapasitas Paru 

a. Volume paru 

1) Volume tidal, merupakan volume udara yang diinspirasi atau 

ekspirasi setiap kali bernapas normal. Jumlahnya kira-kira sebesar 

500 ml 

2) Volume cadangan inspirasi, merupakan volume udara ekstra yang 

dapat diinspirasi setelah dan volume tidal normal bila dilakukan 

inspirasi kuat. Jumlahnya kira-kira sebesar 3000 ml 

a. b. 
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3) Volume cadangan ekspirasi, merupakan udara ekstra maksimal 

yang dapat diekspirasi melalui ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi 

tidal normal. Jumlahnya kira-kira sebesar 1200 ml 

b. Kapasitas paru 

1) Kapasitas inspirasi, ialah volume tidal ditambah dengan volume 

cadangan inspirasi. Jumlahnya sekitar 3500 ml 

2) Kapasitas residu fungsional, ialah volume cadangan ekspirasi 

ditambah volume residu. Jumlahnya sekitar 2400 ml 

3) Kapasitas vital, ialah volume cadangan inspirasi ditambah volume 

tidal dan volume cadangan ekspirasi. Jumlahnya sekitar 4700 ml 

4) Kapasitas paru total, ialah kapasitas vital ditambah volume residu. 

Jumlahnya sekitar 5900 ml (Widmaier et al., 2008). 

 
Gambar 2. 8 Volume dan kapasitas paru (Widmaier et al., 2008) 

 

6. Perubahan Fisiologis Respirasi Pada Lansia 

Pada proses penuaan terjadi penurunan massa otot, kekuatan serta 

fungsi yang juga berdampak pada sistem pernapasan. Penurunan fungsi 
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fisiologis pada pernapasan ini mengakibatkan penurunan performa pada 

aktivitas harian serta fungsional pada lansia (Pregorari et al., 2013). 

Menurut Janssens (2005, dalam Multani & Pruthi, 2012), pada proses 

penuaan terjadi penurunan yang progresif terkait dengan homeostatis setiap 

organ. Salah satu perubahan fisiologis yang terjadi dan dianggap paling 

penting adalah perubahan pada sistem respirasi. Hal ini digambarkan 

dengan penurunan elastisitas paru dan kerja otot serta compliance atau 

kepatuhan dinding dada. Sependapat dengan hal tersebut, Kim et al., (2015) 

menyatakan bahwa seiring dengan pertambahan usia pada manusia, terjadi 

perubahan fisiologis dalam tubuh manusia yang diantaranya ialah 

perubahan pada elastisitas paru, pergerakan m. Diaphragma dan ekspansi 

dada yang menurun serta perubahan pada otot pernapasan yang semakin 

melemah. Perubahan tersebut bahkan juga dialami oleh seseorang yang 

sehat dan normal (Multani & Pruthi, 2012). 

Setelah seseorang melewati usia 70 tahun, terjadi penurunan fungsi 

paru yang lebih cepat. Pada penuaan tersebut, normalnya akan terjadi 

perubahan pada paru-paru terkait dengan mekanika, kekuatan pada otot 

pernapasan, pertukaran gas dan kontrol ventilasi serta peningkatan 

kekakuan pada dinding dada. Hal ini sependapat degan temuan Zaugg dan 

Luchinetti pada tahun 2000 yang mengatakan bahwa akan terjadi 

penurunan pada recoil paru serta peningkatan kekakuan pada dinding dada 

seiring dengan terjadinya proses penuaan. Recoil paru ini tergantung pada 

elastisitas jaringan serta tension surface atau tegangan permukaan alveolus. 

Perubahan pada permukaan tersebut akan mengakibatkan penurunan difusi 
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pada paru sehingga terjadi penurunan pada volume darah yang 

berkontribusi terhadap ventilasi paru (Multhani & Pruthi, 2012). 

Menurut Lalley pada tahun 2013 dinyatakan bahwa perubahan 

sistem pernapasan pada lansia meliputi : 

a. Otot pernapasan, dinding dada dan paru-paru 

Penuaan mengakibatkan perubahan struktural pada m. Intercostal 

terutama m. Internal intercostal yang dimulai sejak usia 50 tahun. 

Selain itu, terjadi penurunan kekuatan otot pernapasan yang 

mengakibatkan inspirasi dan ekspirasi maksimal juga berkurang. 

Perubahan tersebut terjadi akibat degenerasi serabut saraf bermielin 

yang mempengaruhi kontraksi m. Diaphragma. 

b. Pembuluh darah pulmonal 

Pada saat seseorang berusia 30 sampai 35 tahun, mulai terjadi 

perubahan struktural berupa kekakuan pada dinding pembuluh darah. 

Perubahan struktur tersebut bersifat progresif sehingga pada saat usia 

mencapai 45 tahun, tekanan arteri pulmonal akan semakin meningkat 

secara bertahap yang kemudian secara signifikan pada saat usia 

mencapai 50 tahun. Selain itu, terjadi penurunan volume dan jumlah 

kapiler dalam paru yang mengakibatkan terganggunya kemampuan 

pertukaran gas dalam paru. 

c. Saluran pernapasan atas 

Terjadi perubahan struktural yang signifikan pada saluran 

nasofaring sehubungan dengan penuaan. Sedangkan pada saluran nasal 

atau hidung perubahan tersebut terhitung sangat sedikit. Terdapat 
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perubahan ukuran faring yang menyebabkan perbedaan nada antara 

orang dewasa dengan lansia. Selain itu, terjadi penyempitan pada jalan 

napas yang mengakibatkan terjadinya hambatan pada saluran napas. 

Perubahan struktural juga terjadi pada otot laring yang dimulai sejak 

usia 60 tahun. 

d. Performa paru, mekanika pernapasan serta ventilasi 

Kinerja dari sistem pernapasan menurun dimulai sejak usia 30 

tahun. Sebagian besar dari perubahan pada sistem pernapasan akan 

mengakibatkan penurunan compliance pada dinding dada, recoil dari 

paru serta kekuatan otot respirasi. Hal tersebut mengakibatkan 

terjadinya penurunan pada fungsi paru, mekanika pernapasan serta 

pertukaran gas dalam paru. 

e. Sistem imun 

Pada sistem imun lansia, terjadi perubahan dari sel epitel dan silia 

yang dapat menyebabkan gangguan imunitas pada lansia. Silia akan 

mendorong antigen atau iritan untuk terperangkap dalam lendir atau 

mukus. Sedangkan dimulai pada usia 60 tahun, produksi sel mukosa 

akan mulai berkurang 

7. Fisioterapi Pada Permasalahan Respirasi 

Fisioterapi pada permasalahan respirasi mencakup intervensi seperti 

perkusi dada, postural drainage, latihan batuk, latihan pernapasan, 

relaksasi, latihan ketahanan atau endurance dan lain sebagainya (Adedoyin 

et al., 2012). Sedangkan pendekatan terapi untuk toraks atau dada itu 

sendiri meliputi mobilisasi toraks, peregangan otot dada serta penguatan 
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otot dada. Pada pasien disfungsi pernapasan, fisioterapi dapat menjadi 

pilihan rehabilitasi untuk masalah pernapasan mereka. Sedangkan untuk 

lansia, fisioterapi dapat memperbaiki serta mempertahankan sistem 

kardiopulmonalnya (Kim et al., 2015). 

C. Ekspansi Dada 

1. Definisi 

Menurut Adedoyin et al., (2012) dan Adachi et al., (2015), 

mengukur ekspansi atau pengembangan dada dengan menggunakan 

meteran atau pita ukur merupakan sebuah cara murah dan sederhana yang 

telah terbukti dapat diandalkan. Pemeriksaan ekspansi dada merupakan 

salah satu teknik pemeriksaan pada kondisi gangguan pernapasan untuk 

menilai efek dari suatu pengobatan (Vardhan et al., 2017). Mobilitas 

dinding dada memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi 

pernapasan karena dinding dada memiliki struktur elastis yang mengikuti 

dari pergerakan paru-paru (Adachi et al., 2015). 

2. Tujuan Pengukuran 

Pengukuran ekspansi dada digunakan untuk mengetahui kondisi 

pasien terkait dengan perkembangan penyakit serta efektivitas dari 

pengobatan yang dilakukan pasien yang berhubungan dengan mobilitas 

dada serta masalah pada otot-otot pernapasannya (Vardhan et al., 2017). 

Sedagnkan menurut Adachi et al., (2015) untuk mengevaluasi dampak dari 

rehabilitasi, telah lama diterapkan pada praktik klinis pengukuran 

menggunakan pita ukur terhadap mobilitas pada dinding dada. 
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3. Teknik Pengukuran 

Selama dilakukan pengukuran ekspansi dada, posisi pasien berdiri 

tegak atau duduk tegak dengan posisi tangan berada di samping badan. 

Kemudian terapis melingkarkan pita ukur pada dada pasien di 3 titik, 

diantaranya ialah : 

a. Axillaris (axillary excursion) 

b. Interkostal IV-V (ICS excursion) 

c. Ujung dari prosesus xipoideus (xiphoid excursion) 

Pengukuran pada 3 titik tersebut masing-masing diukur dengan 

mengambil selisih antara lingkar dada saat inspirasi maksimal dan lingkar 

dada saat ekspirasi maksimal (Adachi et al., 2015). Wilmor dan Costill 

(2005, dalam Fitriyanti, 2013) mengemukakan bahwa apabila perbedaan  

ukuran lingkar dada pada saat inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal 

hanya sedikit, maka keadaan ini berarti paru-paru dapat berkembang 

namun hanya sedikit saja. Nilai ekspansi dada dinyatakan tidak normal 

apabila bernilai kurang dari 3 cm.  Pryor dan Prasad (2008) menyebutkan 

bahwa nilai normal ekspansi dada adalah 3-5cm. Hal ini sependapat 

dengan O’connel et al., (2011) dalam bukunya “Special Tests of the 

Cardiopulmonary, vascular and Gastrointestinal System” yang juga 

menyebutkan bahwa nilai normal ekspansi dada hanya berkisar 3-5 cm . 

D. Tinjauan Umum Respiratory Muscle Stretch Gymnastyc 

1. Definisi 

Respiratory muscle stretch gymnastic atau RMSG merupakan 

sekelompok latihan untuk stretching atau peregangan otot-otot pernapasan 
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yang dilakukan secara berurutan (Akhtar et al., 2015). RMSG didesain 

untuk meregangkan otot inspirator selama fase inspirasi dan otot ekspirator 

selama fase ekspirasi (Bhasin & Mishra, 2012).  

2. Manfaat 

Yamada et al.,  (1996, dalam Akhtar et al.,, 2015) mengemukakan 

bahwa RMSG pada awalnya digunakan pada pasien dengan kondisi PPOK 

(penyakit paru obstruktif kronis) untuk mengurangi gejalanya. RMSG 

dirancang untuk meregangkan otot-otot respirator pada dinding dada yang 

bertujuan untuk mengurangi kekakuan pada dinding dada tersebut (Bhasin 

& Mishra, 2012; Toyodera et al., 2013). Berdasarkan hal tersebut, Bhasin 

dan Mishra (2013) mengemukakan bahwa RMSG dapat mengurangi gejala 

sesak dan memperbaiki kualitas hidup seseorang. Pada penelitian yang 

dilakukan Goud dan Ganesh (2017) juga membuktikan bahwa setelah 

diberikan RMSG pada 20 orang lansia sehat, diperoleh hasil yang cukup 

signifikan pada peningkatan ekspansi dadanya. 

3. Teknik 

RMSG merupakan latihan yang mudah dipelajari serta dpraktikkan 

mandiri di rumah setiap harinya. Secara teknis, RMSG sendiri 

meregangkan otot inspirator dan ekspirator saat otot tersebut berkontraksi 

yang dilakukan untuk mereduksi kekakuan pada dinding dada (Toyodera et 

al., 2013). Terdapat 4 patterns yang dapat dilakukan pasien secara mandiri 

yang tentu saja sebelumnya harus dicontohkan terlebih dahulu oleh terapis, 

diantaranya adalah : 
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a. Pattern 1 : stretching shoulder 

Tarik napas dalam melalui hidung bersamaan dengan 

mengelevasikan kedua bahu serta memutar bahu ke belakang. Setelah 

itu, hembuskan napas melalui mulut bersamaan dengan 

mengembalikan posisi bahu seperti semula. 

 
Gambar 2. 9 RMSG pattern 1 (Yamada et al., 1996) 

 

b. Pattern 2 : stretching the upper chest 

Kedua tangan saling berpegangan di belakang tubuh. Tarik napas 

dalam perlahan melalui hidung sambil menarik tangan semakin 

menjauhi tubuh. Setelah itu, hembuskan napas melalui mulut 

bersamaan dengan menggerakkan tangan ke posisi semula. 

 
Gambar 2. 10 RMSG pattern 2 (Yamada et al., 1996) 

 

c. Panttern 3 : stretching the back 

Posisikan kedua tangan dengan posisi berpegangan di depan dada. 

posisi lengan ekstensi. Ambil napas dalam secara perlahan melalui 

hidung bersamaan dengan menarik tangan ke depan untuk 
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meregangkan otot punggung. Kemudian hembuskan napas perlahan 

melalui mulut bersamaan dengan gerakan tangan kembali seperti 

semula. 

 
Gambar 2. 11 RMSG pattern 3 (Yamada et al., 1996) 

 

d. Pattern 4 : stretching the lower chest 

Kedua tangan saling berpegangan diatas kepala dengan posisi 

telapak tangan menghadap ke bawah dan lengan ekstensi. Tarik napas 

dalam perlahan melalui hidung bersamaan dengan menarik tangan ke 

belakang. Kemudian hembuskan napas perlahan melalui mulut 

bersamaan dengan mengembalikan tangan ke posisi semula. 

 
Gambar 2. 12 RMSG pattern 4 (Yamada et al., 1996) 
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RMSG ini dapat dilakukan dengan posisi duduk atau berdiri 

disesuaikan dengan posisi nyaman pasien. Satu sesi latihan terdiri atas 

masing-masing 4 repetisi untuk setiap pattern (Goud & Ganesh, 2017). 

E. Tinjauan Umum Latihan Pernapasan Buteyko 

1. Definisi 

Latihan pernapasan buteyko dikembangkan di rusia pada tahun 

1950an oleh seseorang bernama Konstantin Buteyko (1923-2003) (Villareal 

et al., 2014). Buteyko merupakan suatu rangkaian latihan pernapasan 

sederhana yang secara mekanis sedikit berbeda dengan latihan pernapasan 

yang lainnya (Agustiningsih et al., 2007). Menurut Karpagam et al., 

(2017), buteyko merupakan latihan pernapasan yang intinya ialah  

pernapasan melalui hidung (Nasal Breathing), menahan nafas (Control 

Pause) kemudian relaksasi. 

2. Manfaat 

Buteyko biasanya digunakan oleh pasien penderita asma untuk 

mengendalikan pernapasannya dengan cara mengurangi hiperventilasi. 

Selain itu, buteyko dikatakan dapat mengontrol asma, meningkatkan 

kualitas hidup seseorang serta mengurangi ketergantungan obat-obatan 

pada pasien penderita asma (Villareal et al., 2014). 

3. Teknik 

Menurut Mohamed et al., (2014), latihan pernapasan buteyko dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 

 



37 
 

a. Step 1 : control pause 

Posisi pasien duduk dengan badan tegap namun bahu dan 

punggung tetap relaks. Setelah itu, tarik napas selama 2 detik 

kemudian tahan napas selama 2 detik juga. Tanpa menarik napas 

kembali, hembuskan napas secara perlahan selama 5 detik. Kemudian 

tahan napas selama 5 detik dan hembuskan napas sampai terasa tidak 

ada udara lagi dalam paru-paru. Setelah step tersebut, minta pasien 

menghirup napas dan hembuskan perlahan seperti bernapas biasa 

sebanyak 2 kali. Selanjutnya, Ulangi step 1 sebanyak 4 kali. 

b. Step 2 : Shallow Breathing 

Setelah melakukan control pause, selanjutnya letakkan jari secara 

horizontal di bawah hidung kemudian tarik napas perlahan 

secukupnya. Setelah itu, hembuskan dengan sangat  perlahan dan 

relaks sampai udara yang terasa pada jari hanya sedikit hangat dan 

bukan panas. Ulangi step 2 sebanyak 8 kali. 

c. Step 3 : Putting It Together 

Lakukan step 1 dan step 2 secara terus menerus sebanyak 4 kali 

atau selama kurang lebih 20 sampai 30 menit 

F. Hubungan Respiratory Muscle Stretch Gymnastic Dengan Peningkatan 

Ekspansi Dada 

Menurut Goud dan Ganesh pada tahun 2017, RMSG dirancang guna 

meregangkan otot interkostal pada bagian atas dinding dada serta otot 

punggung selama fase insipirasi kemudian meregangkan otot bagian bawah 

pada dinding dada selama fase ekspirasi. Telah banyak penelitian yang 
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menunjukkan bahwa peregangan otot yang benar di sekitar bahu dapat 

meningkatkan kapasitas vital. Disamping itu, melakukan mobilisasi dada 

secara aktif dapat membantu untuk meningkatkan mobilitas dari dinding dada, 

fleksibilitas dinding dada serta compliance atau kepatuhan daripada dinding 

dada itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan, Goud dan Ganesh telah 

membuktikan teorinya. Setelah 5 hari penelitian dengan melakukan RMSG 

sebanyak 4 sesi yang dilakukan 2 kali dalam sehari, mengalami peningkatan 

signifikan terhadap ekspansi dada serta fungsi respirasinya. 

G. Hubungan Latihan Pernapasan Dengan Peningkatan Ekspansi Dada 

Menurut Woo et al., pada tahun 2016, bernapas merupakan upaya 

penyediaan oksigen dan pembuangan karbondioksida. Latihan pernapasan 

dibuat dengan tujuan memperkuat otot-otot pernapasan. Selama bernapas, pada 

fase inspirasi terjadi pengembangan rongga dada dan ekspansi paru dan 

sebaliknya pada saat fase ekspirasi sehingga latihan pernapasan telah lama 

digunakan untuk meningkatkan pengembangan atau ekspansi dada dan paru 

(Widiastuti, 2015). Seperti yang diketahui, pada fase inspirasim. Diaphragma 

dan m. External intercostal akan berkontraksi sehingga costae akan terangkat 

dan rongga dada akan mengembang. Hal ini menyebabkan tekanan dalam paru 

rendah sehingga udara dari luar akan masuk. Dan pada fase ekspirasi, m. 

Diaphragma dan m. External intercostal akan mengalami relaksasi. 

Sebaliknya, m. Abdominalis dan m. Internal intercostal akan berkontraksi 

sehingga tekanan dalam paru akan meningkat dan menyebabkan udara dalam 

paru akan dikeluarkan (Irianto, 2008). Pada penelitian lain disebutkan bahwa 

pada saat bernapas bukan hanya melibatkan kontraksi m. Diaphragma dan m. 
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Eksternal intercostal namun juga otot aksesoris pernapasan seperti m. 

Sternocleidomastoid, m. Scalenus, m. Trapezius, m. Pectoralis major, m. 

Pectoralis minor, dan m. Serratus anterior sehingga berkaitan erat dengan 

ekspansi dada (Woo et al., 2016). 


