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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia

1. Definisi

Proses penuaan merupakan menghilangnya kemampuan dari jaringan 

dalam memperbaiki dan mempertahankan fungsi secara normal sehingga tubuh 

dapat bertahan terhadap infeksi serta dapat memperbaiki kerusakan yang 

diderita. Selama proses penuaan, tubuh akan mengalami berbagai macam 

permasalahan kesehatan atau dikenal sebagai penyakit degeneratif. Lansia 

dapat dikatakan sebagai tahap akhir dari sebuah proses penuaan karena terdapat 

perkembangan pada daur kehidupan manusia (Keliat, 1999 dalam Laksono, 

2016). Menurut pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No 13 Tahun 1998 tentang 

kesehatan dikatakan bahwa lansia merupakan seseorang yang telah mencapai 

usia lebih dari 60 tahun (Laksono, 2016). Dalam mendefinisikan batasan 

penduduk pada lansia, ada tiga aspek yang harus diperhatikan menurut Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yaitu aspek ekonomi, aspek sosial 

dan aspek biologis (BKKBN, 1998 dalam Wijayanti, 2008).  

Secara aspek ekonomi, seorang lansia lebih dipandang sebagai beban 

daripada sumber daya yang dimilikinya. Banyak orang yang beranggapan 

bahwa lansia tidak lagi memberikan manfaat bagi masyarakat bahkan ada 

sebagian masyarakat yang memiliki pendapat lain tentang lansia yang 

seringkali diartikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat. 

Secara aspek sosial, lansia merupakan suatu kelompok sosial sendiri. Di 

Negara Barat, lansia menduduki posisi di bawah kaum muda karena dilihat dari 

beberapa keterlibatan terhadap sumber daya ekonomi serta memberikan 
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pengaruh terhadap berbagai macam keputusan maupun hubungan sosial yang 

semakin menurun. Di Indonesia lansia dapat menduduki kelas sosial yang 

tinggi dan dihormati oleh kaum muda. Secara aspek biologis, lansia merupakan 

penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus dan ditandai 

dengan adanya penurunan daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap 

berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan kematian karena 

disebabkan terjadinya perubahan struktur dan fungsi sel, jaringan serta sistem 

organ (Suara pembaharuan, 14 Maret 1997 dalam Wijayanti, 2008). 

Lansia atau sering disebut senescence merupakan suatu periode dimana 

rentang kehidupan ditandai dengan adanya perubahan atau penurunan fungsi 

tubuh, biasanya mulai pada usia yang berbeda untuk individu yang berbeda 

(Wolman, 1982 dalam wijayanti 2008). Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk memahami konsep dari lansia, antara lain (Papalia dkk, 2001 

dalam Wijayanti 2008):  

a. Primary aging  

Merupakan suatu proses terjadinya penurunan atau kerusakan fisik 

yang terjadi secara bertahap dan bersifat inevitable (tidak dapat 

dihindarkan). 

b. Secondary aging 

Proses aging yang merupakan hasil dari penyakit, abuse, dan disuse 

pada tubuh yang sering dihindari serta dikontrol oleh individu dibandingkan 

dengan primary aging, misalnya pola makan yang teratur dan baik, menjaga 

kebugaran fisik, dll. 
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Usia 65 tahun merupakan suatu batasan minimal seseorang untuk 

dikatakan lansia, proses penuaan biasanya tidak memiliki keterkaitan dengan 

kategori usia. Setiap orang memiliki proses penuaan yang berbeda-beda, sesuai 

dengan waktu dan riwayat hidupnya. Setiap lansia memiliki keunikan masing-

masing, oleh karena itu peneliti harus memberikan pendekatan yang berbeda 

antara satu lansia dengan yang lainnya (Potter et al, 2009 dalam Jazmi, 2016) 

2. Batasan Usia Lansia 

Menurut pendapat para ahli dalam Efendi (2009), batasan-batasan usia 

lansia adalah sebagai berikut : 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 

2 berbunyi “Lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun 

ke atas”. 

b. Menurut World Health Organization (WHO), lansia dibagi menjadi empat 

kriteria yaitu usia pertengahan (middle age) dengan rata usia 45-59 tahun, 

lansia (elderly) dengan kriteria usia 60-74 tahun, lansia tua (old) yaitu 75-

90 tahun serta lansia sangat tua (very old) dengan kriteria usia diatas 90 

tahun. 

c. Menurut Masdani (Psikologi UI) terdapat empat fase lansia, yaitu pertama 

(fase inventus) dengan rata-rata usia 25-40 tahun, kedua (fase virilities) 

dengan kriteria usia 40-55 tahun, ketiga (fase presenium) ialah 55-65 tahun, 

keempat (fase senium) yaitu umur 65 tahun sampai tutup usia. 

d. Menurut Setyonegoro, masa lansia (geriatric age) yaitu diatas 65 tahun atau 

70 tahun. Lansia terbagi menjadi tiga batasan usia, yaitu young old (70-75 

tahun), old (75-80) tahun dan very old (>80 tahun) (Efendi, 2009 dalam 

Jazmi, 2016). 
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3. Kondisi Kehidupan Lansia 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kehidupan 

lansia yaitu kondisi fisik dan kondisi sosial, kondisi fisik lansia merupakan 

suatu kondisi yang dimiliki oleh lansia dan berkaitan dengan fisik tubuhnya 

seperti kesehatan sedangkan kondisi sosial lansia merupakan suatu kondisi 

yang berkaitan dengan kehidupan sosial lansia baik dengan kehidupan keluarga 

maupun masyarakat di sekitarnya seperti pekerjaan, jumlah anggota keluarga, 

lama lansia tinggal pada rumah yang telah ditempati, dan lain sebagainya 

(Wijayanti, 2008). 

Beberapa kondisi kehidupan lansia sebagai berikut: 

a. Usia lansia  

Lansia merupakan individu yang berusia 60 tahun keatas, dengan usia 

tersebut lansia lebih banyak mengalami perubahan atau kemunduran dalam 

berbagai aspek kehidupan baik secara fisik maupun psikis. Lansia 

membutuhkan berbagai macam penunjang dalam kehidupannya sehingga 

dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman (Wijayanti, 2008). 

b. Kesehatan lansia 

Faktor kesehatan pada lansia meliputi keadaan fisik dan psikis. 

Keadaan fisik merupakan salah satu faktor utama yang menjadi ketakutan 

manusia. Kekuatan fisik, pancaindera, potensi dan kapasitas intelektual 

yang mulai menurun pada berbagai tahap-tahap tertentu (Prasetyo, 1998), 

kemunduran fisik ditandai dengan berbagai macam penyakit seperti 

gangguan sirkulasi darah, persendian, sistem pernapasan, neurologik, 

metabolik, neoplasma dan mental. Sehingga keluhan utama yang sering 

dialami oleh lansia adalah letih, mudah lupa, gangguan saluran pernapasan, 
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saluran kencing, fungsi indera dan menurunnya konsetrasi (Wijayanti, 

2008). 

c. Pekerjaan lansia 

Keadaan fisik dari lansia tidak memungkinkan untuk melakukan 

berbagai macam aktivitas yang rutin biasa dilakukan, untuk itu lansia 

cendrung berhenti untuk melakukan pekerjaan. Namun ada beberapa lansia 

yang masih secara aktif untuk melakukan pekerjaan karena lansia pada 

dasarnya menyukai dan merasa nyaman terhadap pekerjaan selain itu dapat 

membiayai kehidupan selama masa tua (Wijayanti, 2008). 

4. Klasifikasi Lansia 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2013), klasifikasi 

lansia terbagi menjadi: 

a. Pra lansia merupakan seseorang yang telah berusia antara 45-59 tahun. 

b. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. 

c. Lansia resiko tinggi merupakan seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

dengan adanya permasalahan kesehatan. 

d. Lansia potensial merupakan lansia yang mampu melakukan pekerjaan atau 

aktivitas dan dapat menghasilkan barang atau jasa. 

e. Lansia tidak potensial merupakan lansia yang tidak bisa melakukan 

pekerjaan atau aktivitas sehingga kehidupannya bergantung kepada orang 

lain. 

5. Masalah Yang Sering Terjadi Pada Lansia 

Akibat terjadinya perubahan sistem pada tubuh lansia sehingga 

menyebabkan terjadinya masalah kesehatan untuk lansia (Laksono, 2016), 

adapun permasalahan yang sering terjadi pada lansia: 
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a. Lansia dengan masalah kesehatan pada kardiovaskuler seperti hipertensi, 

penyakit jantung koroner, cardiac hearth failure. 

b. Lansia dengan masalah kesehatan pada neurologi meliputi cerebro vascular 

accident. 

c. Lansia dengan masalah kesehatan pada muskuloskeletal seperti fraktur, 

osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout arthritis, osteoporosis. 

d. Lansia dengan masalah kesehatan pada sistem pernapasan meliputi penyakit 

paru obstruksi kronik, tuberculosis, influenza, dan pneumonia 

B. Sistem Respirasi 

1. Definisi 

Sistem pernapasan merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk 

mengabsorbsi oksigen (O2) dan mengeluarkan karbondioksida (CO2) sehingga 

dapat mempertahankan homeostasis dalam tubuh. Fungsi ini disebut sebagai 

proses respirasi, respirasi merupakan suatu proses yang dimulai dari 

pengambilan oksigen (O2) dari hidung, pengeluaran karbondioksida (CO2) 

melalui mulut sampai pada penggunaan energi dalam tubuh. Sistem respirasi 

mencakup semua proses pertukaran oksigen yang dimulai dari rongga hidung 

sampai ke sel-sel melalui dinding kapiler darah (Hasim, 2011). 

Molenar et al, (2014) menemukan sebuah sistem pernapasan yang 

dibentuk dari beberapa struktur dan terlibat dalam beberapa proses respirasi 

yang terdiri dari proses eksternal dan proses internal. Proses eksternal yaitu 

sebuah proses pertukaran oksigen (O2) yang melibatkan atmosfer dan darah 

serta pertukaran karbondioksida (CO2) antara darah dan atmosfer. Proses 

internal merupakan proses pertukaran oksigen yang banyak melibatkan 

sirkulasi darah dan sel jaringan, proses internal berlangsung diseluruh sistem 
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tubuh. Adapun struktur utama yang termasuk dalam sistem pernapasan atau 

respirasi yaitu saluran pernapasan yang terdiri dari saluran napas atas dan 

saluran napas bawah serta parenkim paru. 

2. Anatomi dan Fisiologi Sistem Respirasi 

a. Anatomi Respirasi 

1) Hidung  

Tempat yang menjadi keluar dan masuk sistem pernapasan yaitu 

melalui hidung, dibagi menjadi dua tempat utama yaitu hidung bagian 

luar dan rongga hidung atau hidung bagian dalam. Hidung bagian luar 

terdiri dari permukaan dan struktur rangka yang berkontribusi pada 

berbagai fungsi. Root (akar) merupakan salah satu bagian dari hidung 

yang terletak di antara alis mata. Bridge (jembatan hidung) merupakan 

bagian hidung yang menghubungkan atau yang menjadi perantara antara 

bagian root hidung dengan bagian hidung lainnya. Dorsum nasi 

merupakan bagian terpanjang dari hidung. Apex merupakan ujung dari 

hidung dengan kedua sisi apex dibentuk oleh sebuah alae. Alae 

merupakan struktur kartilaginous yang membentuk sisi lateral hidung 

dengan masing-masing lubang hidung yang terbuka sedangkan terdapat 

bagian permukaan cekung yang menghubungkan apex hidung ke bagian 

bibir atas (Oppenstax, 2013). 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Bagian Luar dan Tulang dari Hidung (Tu et al, 2013) 

Tulang hidung merupakan tulang yang terletak di bagian bawah 

dari root dan bridge, tulang hidung mengartikulasi pada bagian superior 

dengan tulang bagian frontal dan bagian lateral dengan tulang rahang 

atas. Septal kartilago merupakan salah satu tulang rawan yang berhialin 

fleksibel dan terhubung ke tulang hidung membentuk dorsum nasi, alar 

kartilago terdiri dari apex dan dikelilingi oleh bagian naris (Oppenstax, 

2013). 

Gambar 2.2 Pernapasan Atas (Tu et al, 2013) 

Naris merupakan bagian dari rongga hidung yang dipisahkan oleh 

bagian kiri dan kanan septum nasal, septum nasal yang dibentuk pada 

bagian anterior oleh sebagian kartilago septal. Pada bagian posterior 

terdapat sebuah pelat yang tegak lurus dengan tulang etmoid dan tulang 

vomer tipis di setiap dinding dari rongga hidung dan memiliki tiga 
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proyeksi tulang seperti superior, middle dan inferior dari bagian nasal 

conchae. Conchae inferior merupakan bagian tulang yang terpisah 

dengan tulang conchae lainnya, sedangkan conchae middle dan superior 

merupakan bagian dari tulang etmoid, conchae memiliki fungsi untuk 

meningkatkan luas permukaan rongga hidung dan memisahkan aliran 

udara saat memasuki hidung sehingga menyebabkan udara terpental 

sepanjang epitel dimana udara akan dibersihkan dan dihangatkan ketika 

udara masuk ke rongga hidung. Conchae dan meatuses dapat melindungi 

dari masuknya air kedalam rongga hidung dan mencegah terjadinya 

dehidrasi pada bagian epitel dari hidung dengan menjebak udara selama 

pernapasan. Pada bagian dasar dari rongga hidung tersusun dari sebuah 

faring, faring di bagian rongga anterior tersusun dari tulang sedangkan 

pada bagian posterior tersusun oleh jaringan otot. Udara akan keluar dari 

rongga hidung melalui naris internal selanjutnya akan bergerak ke bagian 

faring (Openstax, 2013). 

2) Faring 

Faring dibentuk oleh otot rangka dan dilapisi oleh membran 

mukosa yang berkelanjutan dengan rongga hidung dan memiliki bentuk 

menyerupai tabung, faring dibagi menjadi tiga bagian utama seperti 

nasofaring, orofaring, dan laringofaring. 
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Gambar 2.3 Anatomi Faring (Tu et al, 2013) 

Nasofaring terletak diantara conchae pada rongga hidung dan 

berfungsi sebagai jalan napas, bagian atas nasofaring adalah tonsil 

faring. Adenoid disebut juga sebagai salah satu tonsil faring merupakan 

kumpulan jaringan reticular limfoid yang serupa dengan nodus limfa dan 

terletak pada bagian superior nasofaring, fungsi tonsil faring tidak 

diketahui dengan baik akan tetapi mengandung banyak persediaan 

limfosit dan ditutupi oleh epitel yang bersilia dan dapat menghancurkan 

patogen yang menyebabkan terganggunya pernapasan responden. Tonsil 

faring cenderung mengalami beberapa kemunduran seiring dengan 

bertambahnya usia dan bahkan bisa hilang. Uvula berbentuk bulat kecil 

dengan struktur membentuk seperti tetesan air mata yang terletak di 

bagian apex dari tekak. Uvula dan tekak bergerak seperti pendulum pada 

saat menelan dan akan bergerak keatas untuk menutup nasofaring 

sehingga mencegah makanan untuk tidak masuk ke rongga pernapasan. 

Orafaring adalah sebuah tempat yang dapat dilewati oleh udara dan 

makanan, orofaring dibatasi secara superior oleh nasofaring dan anterior 

oleh rongga mulut. Osofaring mengandung dua tonsil (amandel) yang 

berbeda meliputi palatina dan lingual tonsil, palatina tonsil memiliki 

struktur yang melekat pada bagian lateral dari orofaring di tenggorokan 



20 
 

20 
 

sedangkan lingual tonsil terletak di bagian dasar dari lidah. Udara akan 

berakhir di bagian inferior, pada bagian inferior dari sistem pencernaan 

dan pernapasan akan bercabang. Osofaring akan berlanjut sampai pada 

laringofaring, pada bagian anterior laringofaring akan terbuka kedalam 

laring sedangkan bagian posterior akan memasuki esofagus (Oppenstax, 

2013). 

3) Laring 

Laring merupakan salah satu kartilaginosa dengan struktur yang 

terletak di bagian inferior dari laringofaring dan menghubungkan faring 

ke trakea, membantu mengatur volume udara yang masuk dan keluar dari 

paru-paru. Laring dibentuk dari beberapa bagian kartilago dengan tiga 

kartilago besar, kartilago tiroid (anterior), epiglotis (superior) dan 

kartilago krikoid (inferior) yang akan membentuk bagian utama dari 

laring. 

Gambar 2.4 Anatomi Laring (Tu et al, 2013) 

Epiglotis yang melekat pada kartilago tiroid merupakan bagian dari 

kartilago yang umumnya bersifat elastis dan mencakup pembukaan 

lubang dari trakea yang flesibel, ketika dalam posisi tertutup ujung 
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epiglotis yang tidak melekat akan bertumpu pada glottis. Glottis terdiri 

dari folds vestibular, true pita suara dan ruang di antara lipatan. Folds 

vestibular atau dikenal sebagai false pita suara merupakan salah satu dari 

sepasang bagian yang terlipat pada membran mukus, true pita suara 

dikenal sebagai selaput putih karena memiliki sebuah selaput yang 

berwarna putih dan melekat pada otot ke tiroid dan kartilago arytnoid 

pada laring disisi luarnya sedangkan pada bagian dalam dari true pita 

suara memungkinkan untuk melakukan osilasi dan akan menghasilkan 

suara. Ukuran dari selaput membran untuk setiap responden sangat 

berbeda, fold (lipatan) dari laki-laki lebih besar dibandingkan dengan 

perempuan dengan menciptakan suara yang lebih dalam. Pada proses 

menelan faring dan laring akan terangkat ke atas membuat faring melebar 

dan epiglotis pada laring akan melengkung ke bawah sehingga menutup 

lubang trakea. Gerakan ini dapat menghasilkan area yang lebih luas yang 

menyebabkan makanan bisa dilewati pada bagian laring sekaligus 

mencegah makanan dan minuman untuk tidak masuk ke trakea 

(Oppenstax, 2013).  

4) Trakea  

Trakea (tenggorokan) memiliki struktur panjang dari laring ke 

paru-paru dan akan dibentuk oleh 16 sampai 20 susun dengan potongan 

yang berbentuk C dari kartilago yang berhialin dan dihubungkan dengan 

jaringan ikat yang padat. Otot trakea dan jaringan ikat yang elastis akan 

membentuk sebuah membran fibroelastik sehingga membran fleksibel 

akan menutup permukaan trakea bagian posterior yang dapat 

dihubungkan dengan kartilago yang berbentuk C. Selaput fibroblastik 
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memungkinkan trakea untuk merenggang dan melebar selama proses 

inhalasi dan pernapasan, trakea dilapisi dengan pseudostratified yang 

bersilia pada columna epitel dan akan berlanjut di laring sedangkan 

esofagus berbatasan dengan trakea di bagian posterior (Oppenstax, 

2013.) 

Gambar 2.5 Anatomi Trakea (Oppenstax, 2013) 

5) Bronchial Tree 

Cabang trakea masuk ke bagian kanan dan kiri dari bronki primer 

yang terletak di carina, bronkus dilapisi dengan dengan pseudostratified 

yang bersilia dan mengandung sel-sel goblet penghasil lendir (gambar 

2.5). karina merupakan struktur yang berisi jaringan saraf sehingga 

menyebabkan batuk keras jika ada benda asing seperti makanan, terdapat 

kartilago yang berbentuk seperti sebuah cincin dan mirip dengan trakea 

dan dapat mendukung struktur bronkus dan mencegah collaps. Bronkus 

utama ke paru-paru pada bagian hilum dengan struktur cekung yang 

merupakan tempat masuknya pembuluh darah, pembuluh limfatik dan 

saraf untuk masuk ke pari-paru, bronkus akan terus menjalar sampai pada 

bronchial tree. Fungsi bronchial tree yaitu sebagai tempat udara untuk 
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masuk dan keluar dari masing-masing paru-paru dan di bagian bronkial 

membran mukus akan menjebak patogen-patogen (Oppenstax, 2013). 

6) Alveoli  

Alveolar merupakan sebuah tabung tabung yang terdiri dari otot 

polos dan jaringan ikat, alveolusis adalah salah satu dari banyak kantung 

kecil seperti anggur yang menempel pada saluran alveolar. Kantong 

avelar merupakan sekelompok alveoli yang bertanggung jawab untuk 

pertukaran gas, alveolus berdiameter sekitar 200 mm dengan dinding 

yang elastis yang memungkinkan alveolus meregang saat terdapat 

asupan udara atau pertukaran gas sehingga dapat meningkatkan luas 

permukaan yang tersedia untuk pertukaran gas. 

Gambar 2.6 Anatomi Alveolus (Oppenstax, 2013) 

b. Fisiologi Respirasi 

Fungsi fisiologi dari sistem pernapasan adalah mengambil oksigen 

dari lingkungan ke dalam sel-sel tubuh dan akan mentranspor atau 

menghantarkan karbondioksida yang telah dihasilkan dari sel-sel tubuh 

untuk kembali ke lingkungan, organ di dalam respirasi berfungsi sebagai 

(Asmara et al, 2011): 
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1) Produksi bicara yang akan membantu proses berbicara; 

2) Keseimbangan asam basa dalam darah dan jaringan tubuh manusia; 

3) Adanya pertahan tubuh untuk melawan benda asing, dan organisme asing 

yang masuk dalam proses pernapasan ke dalam tubuh; 

4) Mengatur tekanan hormonal dan dapat menyeimbangkan hormone dala 

daarah. 

c. Mekanisme Respirasi 

Keadaan normal paru-paru dan dinding dada memiliki struktur yang 

elastis dan terdapat sebuah cairan pemisah antara paru-paru dan dinding 

dada, tekanan pada ruang antara paru-paru dan dinding dada berada dibawah 

tekanan atmosfer sehingga paru-paru akan teregang dan berkembang pada 

waktu bayi baru lahir. Pada akhir ekspirasi memiliki kecenderungan recoil 

(pergeseran) dinding dada yang diimbangi oleh kecenderungan dinding 

dada untuk bergeser kearah yang berlawanan. Otot diafragma yang terletak 

dibagian dalam dan luar interkostalis sehingga kontraksinya akan bertambah 

dalam, rongga toraks menutup dan mengeras ketika udara dari lingkungan 

luar masuk ke dalam pari-paru dan otot interkostalis akan menekan tulang 

costae (rusuk) sehingga dapat mengendalikan luas rongga toraks yang 

menyokong pada saat ekspirasi, pada saat melakukan ekspirasi bagian luar 

interkostalis akan menekan bagian perut (Oppenstax, 2013). 
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Gambar 2.7 Viseral dan Parietal dari Pleura (Oppenstax, 2013) 

Kekuatan diafragma dapat membantu untuk mengembalikan volume 

dari rongga pleura, pada saat menarik napas secara dalam maka otot 

pernapasan akan berkontraksi tetapi pengeluaran pernapasan berada dalam 

proses yang pasif. Ketika diafragma akan menutup maka akan ada penarikan 

napas melalui rongga dada untuk kembali memperbesar paru-paru dan 

dinding badan bergerak kemudian diafragma kembali pada posisi normal 

dan tulang dada bergerak menutup ke posisi semula. Aktivitas bernapas 

dapat meningkatkan volume udara dan dapat menggerakan tulang rusuk 

sewaktu bernapas (Oppenstax, 2013). 

d. Proses Ventilasi Udara Pada Paru-Paru 

Paru-paru merupakan sebuah struktur yang elastis dan dapat 

mengempis seperti balon ketika tidak ada kekuatan untuk mempertahankan 

pengembangannya sewaktu mengeluarkan semua udara melalui trakea. 

Proses ventilasi paru-paru terdiri dari dua langkah utama yaitu proses 

inspirasi dan ekspirasi, proses inspirasi merupakan sebuah proses yang 

menyebabkan udara masuk ke paru-paru sedangkan untu proses ekspirasi 

merupakan sebuah proses yang menyebabkan udara meninggalkan paru-

paru. Pada proses ventilasi terdapat sebuah siklus spiral yang merupakan 
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salah satu rangkaian dari inspirasi dan ekspirasi, secara umum ada dua 

kelompok otot yang digunakan selama proses inspirasi normal yaitu otot 

diafragma dan otot intercostal internal selain itu terdapat otot bantu napas 

ketika melakukan pernapasan yang lebih besar (Oppenstax, 2013).  

Ketika otot diafragma berkontraksi terdapat pergerakan kearah 

inferior menuju rongga perut sehingga mengakibatkan rongga dada lebih 

besar dan lebih banyak ruang untuk paru-paru, kontraksi otot intercostal 

eksternal mengakibatkan adanya pergerakan dari tulang costae ke atas dan 

ke luar yang menyebabkan tulang costae melebar kemudian terdapat 

peningkatan volume di rongga toraks. Karena adanya pleura yang dapat 

menyebabkan terjadinya perluasan di rongga toraks, peningkatan volume 

menyebabkan adanya penurunan tekanan intra alveolar sehingga 

menjadikan tekanan lebih rendah dari tekanan atmosfir akibatnya muncul 

tekanan gradien untuk menggerakkan udara ke paru-paru. 

Pada proses ekspirasi yang abnormal, energi tidak diperlukan untuk 

mendorong udara keluar dari paru-paru sehingga elastisitas jaringan paru 

yang menyebabkan paru-paru mengalami kemunduran karena rileksasi 

otot-otot diafragma dan intercostal mengikuti proses inspirasi. Rongga 

toraks dan paru-paru mengakami penurunan volume menyebabkan 

peningkatan tekanan intrapulmonal, tekanan intrapulmonal mengalami 

kenaikan di atas tekanan atmosfir sehingga menciptakan gradien tekanan 

yang menyebabkan udara meninggalkan paru-paru. 
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Gambar 2.8 Proses Inspirasi dan Ekspirasi (Oppenstax, 2013) 

e. Volume dan Kapasitas Respirasi 

1) Volume respirasi  

Volume respirasi merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk 

berbagai macam volume udara yang dipindahkan pada titik tertentu 

dalam respirasi.  

Terdapat empat jenis volume pernapasan yaitu: 

a) Volume tidal merupakan volume udara yang biasanya memasuki 

paru-paru saat bernapas normal, jumlah volume sekitar 500 ml. 

b) Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang dapat 

dihembuskan secara kuat pada akhir ekspirasi tidal normal, jumlah 

volume sekitar 1200 ml. 

c) Volume cadangan inspirasi merupakan sebuah volume udara yang 

dihasilkan dari inhalasi yang dalam melewati inspirasi tidal, volume 

inspirasi yang dihasilkan akan dibawa ke paru-paru selama mendapat 

proses inspirasi maksimal. 

d) Volume residu merupakan udara yang masih tertinggal di paru-paru 

ketika menghembuskan napas secara maksimal, volume residu dapat 

menimbulkan pernapasan yang lebih mudah karena dapat mencegah 

alveoli tidak rusak. Volume respirasi bergantung pada berbagai faktor 
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sehingga dapat memberikan petunjuk penting tentang kesehatan 

pernapasan seseorang (Oppenstax, 2013). 

Gambar 2.9 Volume dan Kapasitas Respirasi : (a) volume respirasi 

dan (b) kombinasi dari hasil volume respirasi dalam kapasitas paru 

(Oppenstax, 2013) 

2) Kapasitas respirasi  

Kapasitas respirasi merupakan sebuah kombinasi dari dua atau 

lebih volume yang selanjutnya akan menggambarkan jumlah udara yang 

masuk ke paru-paru selama waktu di berikan. 

Terdapat empat jenis volume pernapasan yaitu: 

a) Kapasitas total paru merupakan jumlah dari volume paru (volume 

tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi dan 

volume residu) yang mewakili jumlah udara yang tertahan di paru-

paru setelah melakukan inspirasi maksimal, kapasitas total sebesar 

6000 ml untuk laki-laki dan sekitar 4200 ml untuk perempuan. 

b) Kapasitas vital merupakan jumlah udara yang didapat dari proses 

bernapas normal dan jumlah kapasitas vital sekitar 4000 ml dan 5000 

ml. 

c) Kapsitas inspirasi merupakan jumlah maksimum udara yang dapat 

dihirup secara normal.  
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d) Kapasitas fungsional residu merupakan jumlah udara yang masih ada 

di paru-paru setelah proses ekspirasi tidal normal, total kapasitas 

fungsional residu merupakan kumpulan dari jumlah volume cadangan 

ekspirasi dan volume residu (Oppenstax, 2013). 

f. Neurologi Kontrol Pada Sistem Respirasi 

Sistem pernapasan terletak di pons dan medulla, terdapat berbagai 

macam jenis neuron pada saat inspirasi dan ekspirasi yang menyala selama 

tiga fase pernapasan meliputi fase inspirasi yang memberikan sinyal ke otot-

otot inspirasi dan otot dilator faring dan diikuti dengan penurunan sinyal 

secara bertahap pada fase setelah inspirasi. Pada saat ekspirasi tidak ada 

sinyal yang terkirim kecuali dengan melakukan ekspirasi secara maksimal. 

Proses inhalasi dapat mempengaruhi tingkat, irama dan intensitas dari pusat 

pernapasan yang mendapat masukan dari kemoreseptor, korteks, 

hipotalamus, faring, nervus vagus dan aferen lainnya. Kemoreseptor perifer 

merespon cepat ketika terjadi hipoksia, hypercapnia, dan konsentrasi ion 

hydrogen (Ashram, 2015). 

g. Patofisiologi Respirasi 

Dikatakan gangguan pernapasan ketika paru-paru gagal dalam 

mengoksigenasikan darah secara cukup atau gagal dalam menghadirkan 

retensi CO2, tidak ada define yang mutlak untuk kadar PO2 dan PCO2 pada 

arteri yang mengidentifikasikan terjadinya gangguan pada pernapasan akan 

tetapi kadar PO2 kurang dari 60 mmHg dan kadar PCO2 kurang dari 50 

mmHg (West, 2008). Terdapat Beberapa permasalahan dari gangguan 

fungsi pernapasan, seperti : 
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1) Penyakit paru-paru akut 

Penyakit paru-paru akut dapat menyebabkan gagalnya pernapasan 

dengan persentase yang cukup parah termasuk infeksi bakteri dan virus 

pneumonia, penyakit vascular seperti emboli paru akibat paparan gas 

beracun yang dihirup klorin atau nitrogen oksida.  

2) Gangguan Neuromuscular  

Hypoventilasi disebabkan karena adanya gangguan neuromuscular 

yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, terdapat beberapa 

gangguan yang disebakan karena gangguan neuromuscular yaitu adanya 

depresi pusat pernapasan oleh obat atau anestesis, gangguan pada 

medulla spinalis, kelainan pada jalur spinal cord, gangguan pada otot 

pernapasan, obstuktif pada saluran napas atas dan lain-lain. 

3) Sindrom Kesulitan Pernapasan Pada Dewasa 

Adults respiratory distress syndrome (ARDS) atau lebih dikenal 

sebagai sindrom kesulitan pernapasan pada orang dewasa merupakan 

suatu penyakit gagal napas akut dengan kondisi trauma pada pada paru-

paru atau bagian tubuh lainnya seperti aspirasi, sepsis dan syok dari 

kondisi apapun. Organ lain dapat juga terpengaruh akibat dari beberapa 

kondisi dan kondisinya bisa dianggap sebagai multiorgan failure. 

h. Mekanisme Pernapasan Pada Lansia 

Penurunan fungsi fisiologi terkait usia yang paling menonjol yaitu 

pada mekanisme pernapasan, selama masa hidup seorang responden yang 

dewasa terjadi peningkatan yang menunjukan adanya perkembangan dalam 

kekakuan dinding torax dan terdapat penurunan rekurensi elastisitas paru-

paru. Perubahan terkait mekanisme pernapasan yang menyebabkan 
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terjadinya pembatasan aliran udara yang didefinisikan sebagai FEV1 dan 

rasio terkait laju kapasitas vital paru (FVC), selain itu ada hiperinflasi 

dengan adanya peningkatan volume residu dengan dan kapasitas residu 

fungsional. Adanya perubahan usia dari responden menyebabkan terjadinya 

penurunan FEV1 hingga 30 ml/tahun, peningkatan volume residu pertahun 

sebesar 50% antara usia 20 dan 70 tahun, biasanya peningkatan volume paru 

akan berakhir pada usia 65 tahun sehingga mendekati kapasitas residu 

fungsional (bahkan pada saat bernapas normal). 

C. Arus Puncak Ekspirasi 

1. Definisi 

Arus puncak ekspirasi atau peak ekspiratory flow rate (PEFR) 

merupakan suatu proses dimana udara dipaksa keluar dari paru-paru dengan 

kecepatan maksimum dalam liter permenit dengan usaha ekspirasi tunggal dari 

proses inspirasi maksimal, salah satu prosedur yang paling sederhana untuk 

pengukuran kapasitas ventilator. Nilai normal arus puncak ekspirasi adalah 

400-600 L /menit atau 6-10 L /detik, terdapat berbagai jenis peak flow meter 

termasuk pneumotachometer, spirometer, turbin dan anemometer. Instrument 

yang biasa digunakan dalam praktik klinis adalah flow meter atau yang biasa 

disebut peak flow meter yaitu sebuah perangkat genggam dengan ukuran kecil 

yang bekerja berdasarkan prinsip orifice variabel yang bertujuan untuk 

mengukur aliran udara secara tidak langsung, tekanan yang diberikan melalui 

ekspirasi maksimum menyebabkan diafragma bergerak dan membuka area 

lubang yang semakin sehingga dari gerakan ini merupakan titik tekanan 

maksimum yang dihasilkan sebagai arus puncak ekspirasi (Quanjer et al., 1997 

dalam Irani, 2014; Shinde, 2014; Mulkhed, 2014) . 
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Peak expiratory flow rate atau arus puncak ekspirasi merupakan laju 

maksimum dari sistem pernapasan yang dicapai selama proses ekspirasi 

berakhir, aktivitas fisik berlebihan yang dapat mengurangi berat badan dan 

meningkatan distribusi lemak ke tubuh secara teratur sehingga akan terjadi 

peningkatan arus puncak ekspirasi. Semakin tinggi dan berat aktivitas fisik, 

semakin banyak juga kebutuhan oksigen untuk jaringan. Peningkatan 

kebutuhan atas permintaan oksigen yang harus dipenuhi oleh proses ventilasi 

sehingga dapat meningkatkan fungsi pernapasan terlebih dapat meningkatkan 

laju arus puncak ekspirasi (Malhotra, 2011).  

2. Jenis Peak Flow Meter 

Ada beberapa merek ternama untuk peak flow meter yang tersedia dan 

memiliki fungsi yang sama, mini-wright peak flow meter dengan ukuran 15x5 

cm dan berat 72 g dengan bentuk silinder plastik ringan (tanpa corong), terdiri 

dari piston pegas yang meluncur bebas pada batang yang terdapat di dalam bodi 

instrumen. Piston memiliki indikator sepanjang slot yang ditandai dengan skala 

dalam liter /menit. Mini-wright peak flow meter dapat digunakan bahkan 

setelah 5 tahun pemakaian, dalam sebuh studi jangka panjang pembaharuan 

peak flow meter harus dibatasi pada kasus kerusakan yang nyata (Douma et al., 

1997 dalam Irani, 2014; Shinde, 2014; Mulkhed, 2014). 

Terdapat dua jenis peak flow meter yaitu kisaran rendah dari 50-350 

l/menit untuk anak usia 4 sampai 9 tahun dan dewasa yang memiliki riwayat 

fungsi paru yang terganggu sedangkan orang 60800 L/menit untuk anak yang 

lebih besar, remaja dan orang dewasa karena usia dewasa memiliki saluran 

napas lebih lebar dan besar dibandingkan dengan anak-anak. Jika seorang 

dewasa menggunakan peak flow meter dengan ukuran yang rendah maka untuk 
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nilai sesak akan sedikit terganggu dan dapat mempengaruhi nilai false yang 

kurang tepat (Adeniyi & Erhabor, 2011). Akurasi yang tepat dari mini-wright 

peak flow meter dapat memenuhi variasi Pedoman Program Pendidikan Asma 

Nasional (PPAN), kurang lebih 5% dari standar wright peak flow meter 

(Wright, 1978 dalam Irani, 2014; Shinde, 2014; Mulkhed, 2014) 

Gambar 2.10 Peak Flow Meter (Irani et al, 2014) 

3. Prosedur Pemakaian Peak Flow Meter 

Pengujian harus dilakukan pada posisi berdiri dan memegang peak flow 

meter secara horizontal oleh pegangannya, pastikan jari-jari responden jelas 

dari skala dan slotnya serta tidak menghalangi lubang pada ujung alat. Kursor 

diatur sampai menyentuh angka nol, menarik napas secara dalam dan letakkan 

corong peak flow meter diantara gigi dan bibir yang dapat menjaga agar udara 

bisa masuk dan kemudian meniup dengan singkat. Perhatikan pembacaan skala 

kemudian kembalikan kursor keangka nol dan ulangi sampai dua kali, ambil 

tiga bacaan pada interval satu menit dan ambil nilai yang tertinggi untuk dicatat 

pada diagram puncak arus. 

D. Respiratory Muscle Stretch Gymnastic 

1) Definisi 

Respiratory muscle stretchgymnastic merupakan latihan yang telah 

dirancang untuk mengurangi kekakuan otot dinding dada, mengurangi 
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terjadinya dyspnea pada dinding dada saat istirahat dan dapat meningkatkan 

kualitas hidup responden (Toyodera, 2013).  Teknik respiratory muscle stretch 

gymnastic dapat merenggangkan otot pernapasan selama kontraksi dan 

dianggap sebagai metode pengkondisian fisik yang aman dan efektif serta 

dirancang untuk mengurangi kekakuan pada dinding dada terutama dinding 

otot pernapasan (Bhasin, 2012). 

2) Prosedur Respiratory Muscle Stretch Gymnastic 

Gambaran singkat dari gerakan-gerakan pada pemulaan rehabilitasi 

untuk teknik respiratory muscle stretch gymnastic, responden mempelajari 

lima pola dengan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh peneliti dan 

pola tersebut dapat digunakan oleh terapis dalam menggambarkan gerakan-

gerakan singkat (Altose, 2016): 

a) Pola 1  

Posisi normal dengan tubuh tegak dan meluruskan punggung, 

kemudian menarik napas secara maksimal berbarengan dengan mengangkat 

bahu keatas serta memutar kebelakang. Pada saat yang sama 

menghembuskan napas sampai maksimal kemudian melakukan inspirasi 

maksimal setelah itu menghembuskan secara perlahan dan melanjutkan 

dengan posisi semula. 
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Gambar 2.11 Respiratory Muscle Stretch Gymnastic Pola I (Yamada 

et al, 1996 dalam Altose, 2016) 

b) Pola II  

Posisi tubuh tegak dan meluruskan punggung, memposisikan tangan 

dibelakang pinggang kemudian menarik napas secara perlahan berbarengan 

dengan mendorong tangan menjauhi tubuh secara perlahan. Pada saat yang 

sama menghembuskan napas secara perlahan dan mengembalikan tangan ke 

posisi semula, setelah melakukan ekspirasi maksimal kemudian menarik 

napas normal dan melanjutkan ke gerakan tersebut.  

Gambar 2.12 Respiratory Muscle Stretch Gymnastic Pola II 

(Yamada et al, 1996 dalam Altose, 2016) 

c) Pola III (peregangan otot punggung) 

Posisi tubuh tegak dan meluruskan punggung, memegang tangan 

didepan dan tangan saling menggenggam kemudian melakukan inspirasi 
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secara perlahan berbarengan dengan meluruskan tangan kedepan serta 

menekuk punggung. Setelah melakukan proses tersebut, menghembuskan 

napas secara perlahan berbarengan dengan tangan kembali ke posisi semula. 

Kemudian menarik napas normal. 

Gambar 2.13 Respiratory Muscle Stretch Gymnastic Pola III 

(Yamada et al, 1996 dalam Altose, 2016) 

d) Pola IV (Stretching dada bagian bawah) 

Menegakan tubuh dan punggung, menggenggam kedua tangan dan 

memposisikan lurus keatas kepala dan telapak tangan menghadap ke bawah 

serta menarik napas secara perlahan berbarengan dengan menggerakan 

tangan kearah belakang kepala. Pada saat yang sama, perlahan 

menghembuskan napas dan tangan kembali ke posisi semula. Setelah 

melakukan serangkaian gerakan tersebut, kemudian menarik napas secara 

normal.  
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Gambar 2.14 Respiratory Muscle Stretch Gymnastic Pola IV 

(Yamada et al, 1996 dalam Altose, 2016) 

Setelah melakukan gerakan dari pola respiratory muscle stretch 

gymnastic, istirahat selama 5 menit. Semua pola bisa dilakukan dengan cara 

bediri atau duduk tergantung kondisi responden yang akan diteliti (Altose, 

2016). 

E. Latihan Pernapasan Buteyko 

1) Definisi 

Latihan pernapasan buteyko merupakan suatu teknik pernapasan yang 

bertujuan untuk menurunkan ventilasi alveolar terhadap hipeventilasi paru 

(Gina, 2005 dalam Zara 2012), teknik pernapasan buteyko mulai 

dikembangkan oleh Dr. Konstantin Buteyko, terdapat beberapa penelitian yang 

sudah mengklaim sukses dalam mengaplikasikan teknik buteyko tetapi tidak 

menunjukan adanya kecenderungan yang baik (Cowie, 2008). Studi pertama 

tentang metode buteyko yang dilakukan di Dunia Barat dengan asma sebagai 

subjek penelitian, awalnya bernapas rata-rata 14 L udara per menit saat 

beristirahat. Studi dalam waktu tiga bulan menemukan bahwa terdapat 

penurunan rata-rata volume per menit adalah 31%. Pengurangan dalam waktu 
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6 minggu pertama terjadi penurunan rata-rata 96% pada bronkodilator dan 

penelitian terakhir terjadi penurunan sebesar 49% (Stark, 2015). 

2) Tujuan Latihan Pernapasan Buteyko 

Latihan pernapasan buteyko mulai dikembangkan di Rusia oleh Prof. 

Konstantin Buteyko yang bertujuan untuk mengurangi pernapasan (breath 

less). Tujuan utama dari latihan pernapasan buteyko yaitu menurunkan 

ventilasi total (minute volume) selama sesi latihan, mengembalikan pusat 

kontrol respirasi dan mengontrol jalan napas agar lebih panjang. Tujuan lain 

dari latihan pernapasan buteyko yaitu membersihkan jalan napas sebagai 

penunjang pernapasan (Thomas, 2004 dalam Prastyanto 2015). 

3) Prosedur Latihan Pernapasan Buteyko 

a) Step I (control pause) 

Pasien duduk tegak dan menyesuaikan dengan postur tubuh yang baik 

dengan bahu rileks di punggung bawah. Selanjutnya menarik napas secara 

minimal (inspirasi 2 detik) dan menghembuskan udara secara perlahan 

(ekspirasi 3 detik) kemudian menjepit hidung sehingga tidak terjadi 

pengeluaran udara di hidung. Ketika responden dalam keadaan 

membutuhkan udara setelah proses penahanan, lepaskan jepitan dari hidung 

dan hirup kembali. 

Gambar 2.16 Teknik Buteyko Step 1 
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b) Step II (pernapasan dangkal) 

Jumlah udara yang masuk melalui hidung dapat dipantau dengan 

menggunakan jari dipasangkan secara horizontal di bawah hidung kemudian 

tarik napas secara perlahan setelah itu responden di minta untuk 

menghembuskan secara perlahan untuk merasakan udara yang hangat 

sehingga dapat memunculkan ketenangan dan konsentrasi untuk 

mengontrol pernapasan selain itu dapat merasakan kebutuhan oksigen dari 

tubuh.  

Gambar 2.17 Teknik Buteyko Step II 

F. Kombinasi Respiratory Muscle Stretch Gymnastic Dengan Latihan 

Pernapasan Buteyko Terhadap Peningkatan Arus Puncak Ekspirasi 

Respiratory muscle stretch gymnastic merupakan salah satu metode yang 

bertujuan untuk mengurangi terjadinya kekakuan pada otot pernapasan, dyspnea 

dan dapat meningkatan kualitas hidup responden (Toyodera, 2013). Pada saat 

dilakukan gerakan respiratory muscle stretch gymnastic otot pernapasan akan 

terjadi peregangan sehingga dapat meningkatan mobilalisasi sangkar thorax   dan 

mengurangi kekakuan yang dirasakan oleh responden, selain itu gerakan 

respiratory muscle stretch gymnastic dapat meningkatkan kapasitas vital paru   

sehingga dapat menunkan dyspnea. Latihan pernapasan buteyko merupakan suatu 

latihan yang telah dirancang untuk menurunkan ventilasi alveolar terhadap 
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hipeventilasi paru (Gina, 2005 dalam Zara 2012). Hiperventilasi secara istilah 

sebagai ventilasi paru yang tidak normal sehingga dapat mengurangi tekanan 

karbon dioksida dan jika berkepanjangan dapat menyebabkan alkalosis. Sebagian 

besar kandungan karbon dioksida dalam tubuh muncul karena terjadi gerakan dari 

otot, latihan fisik merupakan salah satu bagian integral dari latihan pernapasan 

buteyko (Stark & Stark, 2015). Oleh karena itu, pada saat di lakukan gerakan 

kombinasi respiratory muscle stretch gymnastic dengan latihan pernapasan 

buteyko dapat meningkatan mobilasasi sangkar thorax, penurunan dyspnea, 

peningkatan kapasitas vital dari paru-paru, menekan proses ekspirasi sehingga 

menaikkan arus ekspirasi dan dapat meningkatan kualitas hidup responden.
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