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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi Sistem Pernafasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara struktural sistem pernafasan terdiri dari dua bagian yaitu 

saluran pernafasan atas dan saluran pernafasannbagian bawah. saluran 

pernafasan atas terdiri dari hidung, dan faring. Sedangkan saluran 

pernafasan bawahhterdiri dari laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus.  

(Junqueira & Mescher, 2011). 

 

 

Gambar 2.1 
Anatomi sistem pernafasan terdiri dari upper respiratory tract  dan lower respiratory 

tract (Junqueira & Mescher, 2011). 
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Secara fungsional sistem pernafasan terdiri dari conducting zone 

(area konduksi) yang berfungsiiiuntuk menghantarkan udara dan 

respiratory zone (area respirasi) tempat berlangsungnya pertukaran udara. 

Area konduksi terdiri dari trakea, bronkus primer dan bronkiolus. Area 

respirasi terdiri dari bronkus terminal dan alveolus (Rice, 2013). 

 

 

 

Gambar 2.2 
Anatomi sistem pernafasan fungsional terdiri dari conducting zone (area konduksi)  

berfungsiiiuntuk menghantarkan dan respiratory zone (area respirasi) tempat 

berlangsungnya pertukaran udara (Rice, 2013) . 
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2.2 Fisiologi Sistem Pernafasan 

Udara masuk melalui hidunggdan mulut menuju paru akibat dari 

kontraksi diafragma dan otot-otot pernafasan untuk mengembangkan 

rongga dada sehingga tekanan udara dalam paru lebih kecil dari 

lingkungan, hal ini menyebabkan udara dapat masuk dengan mudah ke 

dalam paru. Proses ini disebut dengan inspirasi. Sebaliknya relaksasi 

diafragma dan otot-otot pernafasan mengecilkan rongga dada menyebabkan 

tekanan udara dalam paru meningkat sehingga udara keluar dari dalam 

paru, proses ini disebut ekspirasi. Proses inhalasi dan ekshalasi juga di 

pengaruhi oleh jaringan ikat yang terdiri dari serabut elastin dan kolagen 

diantara parenkim paru, jaringan ikat memberikan sifat elastis pada paru, 

paru yang normal memiliki sifat yang elastis sehingga volume paru dapat 

membesar dan kembali mengecil dengan mudah. (Stefan & Agamemnon, 

2009). 

Udara yang masuk  disalurkan ke paru melalui saluran pernafasan 

bagian atas dan bagian bawah menuju ke alveoli yang berhubungan dengan 

kapiler paru. Oksigen dalam alveoli berdifusi ke kapiler paru akibat tekanan 

parsial O2 (PaO2) pada alveoli lebih besar dari kapiler paru, sebaliknya 

tekanan parsial CO2 (PaCO2) di jaringan lebih besar sehingga CO2 berdifusi 

ke alveoli untuk dibuang keluar tubuh (Stefan & Agamemnon, 2009). 
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2.3 Patofisiologi Penurunan Faal Paru Akibat Lamanya Paparan Asap 

Kendaraan Bermotor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara histologis pada keadaan normal saluran pernafasan terdiri 

dari cartilage, ciliated cell, goblet cell, bronchial gland, dan otot. 

Komponen tersebut berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan dari 

masuknya zat yang dapat mencederai paru-paru (Stefan & Agamemnon, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 
Gambaran histologis saluran pernafasan normal terdiri dari cartilage, ciliated cell, goblet 

cell, bronchial gland, dan otot (Stefan & Agamemnon, 2009). 
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Ketika asapp kendaraan bermotorr masuk kedalam salurann 

pernafasan akan menyebabkan iritasi saluran pernafasan sehingga memicu 

proses inflamasi. Dampak yang ditimbulkan oleh proses inflamasi ini 

adalah sekresi mukus meningkat, edema mukosa, dan kontraksi otot polos 

saluran pernafasan sehingga terjadi penyempitan saluran pernafasan yang 

disebut sebagai kelainan paru obstruktif  (Stefan & Agamemnon, 2009). 

Partikel asap kendaraan bermotor yang masuk hingga ke dalam 

kedalam alveoli paru akan difagosit oleh Makrofag, proses ini akan 

menyebabkan keluarnya faktor inflamasi, faktor fibrogenik, dan faktor 

toxic sehingga yang berperan untuk terjadi cedera paru. Parenkim paru 

yang cedera akan berubah menjadi fibrosis paru sehingga paru kehilangan 

elastisitasnya yang disebut gangguan paru restriktif (Robbin, Cotran, & 

Kumar, 2012). 

 

 

Gambar 2.4 
Proses inflamasi mengakibatkan peningkatan sekresi mukus, edema mukosa dan kontraksi 

otot saluran pernafasan (Stefan & Agamemnon, 2009). 



 

 

 

10 

2.4 Faktor Lain Yang Mempengaruhi Faal Paru 

1. Usia 

Seiring dengan bertambahnya usia kemampuan paru untuk 

mengembang akan berkurang akibat penurunan jaringan elastis 

paru akibat proses penuaan sehingga fungsi paru akan mengalami 

penurunan (Wiwin P & Sri D 2017), 

2. Merokok  

Hubungan antara rokok dengan gangguan fungsi paru adalah 

hubungan dose response. Artinya semakin banyak batang rokok 

yang dihisap setiap hari dan semakin lama kebiasaan merokok 

tersebut akan meningkatkan risiko timbulnya penurunan faal paru 

(Amir, Faisal, Prasenohadi, & Joedo, 2013). 

3. Alat pelindung pernafasan  

Alat pelindung pernafasan berupa masker dapat melindungi 

sistem pernafasan dengan mencegah masuknya debu dan polusi 

udara sehingga dapat mencegah penurunan fungsi paru (Ratu A, 

Onny S, & Hanan L, 2018). 

4. Lama Paparan Asap Dalam Sehari 

Efek akut dari paparan asap kendaraan bermotor dapat 

menurunkan faal paru seseorang, terbukti dari sebuah penelitian 

yang dilakukan di Iran meneliti bahwa paparan asap kendaraan 

bermotor dalam waktu 4 jam dalam sehari dapat menurunkan faal 

paru (Luc, Eline, & Bianca, 2017).  
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5. Masa Kerja  

Masa kerja adalah lamanya pekerja bekerja dari awal 

bekerja dalam kurun waktu tertentu, masa kerja memilki hubungan 

dengan faal paru seorang pekerja yang bekerja berada dalam 

paparan asap kendaraan bermotor. hal ini dibuktikan dengan 

penelitian yang meneliti hubungan masa kerja dengan kapasitas 

fungsi paru juru parkir Kota Semarang. Hasil penelitian ini 

menyebutkan bahwa semakin lama masa kerja maka faal paru juru 

parkir semakin menurun (Dian PP, Pasijan R, & Andra N, 2012). 

6. Status Gizi 

Hubungan antara status gizi dengan fungsi paru dilihat dari 

pasien dengan kondisi malnutrisi mengalami penurunan rata-rata 

kapasitas vital, tekanan oksigen arteri, dan volume ekspirasi paksa 

dalam satu detik (Ratu A, Onny S, & Hanan L, 2018) 

 

2.5 Uji Faal Paru 

Uji faal paru dilakukan untuk mengetahui apakah kerja sistem 

pernafasan masih berfungsi dengan baik (Irvan & Widodo, 2011). 

Parameter yang digunakan untuk uji fungsi faal paru adalah Force Vital 

Capacity (FVC)  dan Force Expiration Volume in one second (FEV1). 

FVC menggambarkan kelenturan jaringan paru digunakan untuk menilai 

kemampuan paru untuk mengembang, FEV1 menggambarkan tahanan 

disepanjang lumen saluran pernafasan (Amir, Faisal, Prasenohadi, & 

Joedo, 2013). 
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2.6 Intepretasi Uji Faal Paru 

Pada gangguan paru obstruktif terjadi penurunan nilai FEV1 / FVC 

yang menggambarkan penyempitan saluran pernafasan. Berikut kriteria 

gangguan paru obstruktif berdasarkan nilai rasio FEV1 / FVC : 

1. Ringan  : 70-79% 

2. Sedang  : 60-69% 

3. Sedang-Berat : 50-59% 

4. Berat  : 35-49% 

5. Sangat Berat : < 35% 

Pada gangguan paru restriktif terjadi penurunan nilai FVC 

menggambarkan penurunan elastisitas paru (Anna U, Zulkfli A, Feishal T 

et al, 2014). Berikut kriteria berat ringannya gangguan paru restriktif  

berdasarkan nilai FVC : 

1. Ringan  : 70-79% 

2. Sedang  : 60-69% 

3. Sedang-Berat : 50-59% 

4. Berat  : 35-49% 

5. Sangat Berat : < 35% 

 

 

 


