
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
A. Konsep Teori 

1. Arus Puncak Ekspirasi (APE) 

a. Pengertian 

Arus puncak ekspirasi adalah aliran maksimum yang dicapai selama 

manuver FVC (Forced vital capacity). Hal ini terjadi sangat awal dalam 

manuver FVC (biasanya dalam 0.2 detik pertama jika manuver baik 

dilakukan). Dengan demikian, arus puncak ekspirasi secara signifikan 

tergantung dari FEV1 (Forced Expiratory Volume in one second) (Crapo, 

2009). 

Menurut Laim, et al, (1998) dalam Emi (2016) Angka normal 

APE untuk laki-laki dewasa sekitar 500-700 L/menit, sedangkan untuk 

wanita dewasa berkisar antara 280-500 L/meter. Pemeriksaan APE 

bertujuan untuk mengukur secara objektif arus udara pada saluran nafas 

besar (Rasmin et al, 2011), sehingga dapat dipakai untuk mengetahui 

kenaikan tahanan saluran nafas yang memberikan gambaran tentang 

obstruksi saluran napas. 

Pengukuran Arus Puncak Ekspirasi dengan Peak Flow Meter 

merupakan pemeriksaan yang sangat sederhana (Hudoyo, 2006) yang 

dapat memberikan peringatan dini adanya penurunan fungsi paru 

(Siregar, 2007). Pengukuran arus puncak ekspirasi tergantung pada otot 
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dan tingkat stres dari subyek dievaluasi, dan karena memerlukan 

ekspirasi maksimal (Barcala, 2008). 

Hasil pengukuran APE dalam bentuk angka dibandingkan dengan 

nilai APE prediksi yang dibuat sesuai jenis kelamin, usia, tinggi badan, 

yang diintrepretasikan dengan sistem zona “traffic light”. Zona hijau 

bila nilai APE 80%-100% dibandingkan nilai prediksi, 

mengindikasikan fungsi paru baik. Zona kuning 50%-80% menandakan 

mulai terjadi penyempitan saluran respiratorik, dan zona merah ≤50% 

berarti saluran respiratorik besar telah menyempit. 

Menurut Siregar (2007) data peak flow meter yang dapat 

menggambarkan tanda-tanda peringatan dini untuk suatu penyakit yang 

dalam beberapa kasus mungkin menunjukkan penurunan fungsi paru 1-

3 hari sebelum gejala pernapasan lain menjadi jelas. Tinggi badan, jenis 

kelamin dan usia merupakan hal yang dapat menunjukkan hasil 

perkiran dari nilai peak flow meter. 

 

b. Indikasi Pengukuran APE 

Menurut Depkes RI (2007) pengukuran peak flow meter perlu 

dilakukan pada pasien dengan gangguan fungsi paru. Pengukuran Arus 

Puncak Ekspirasi (APE) dengan peak flow meter ini dianjurkan pada :  

1) Penanganan serangan akut di gawat darurat, klinik,praktek dokter 

dan oleh pasien dirumah. 

2) Pemantauan berkala di rawat jalan, klinik, praktek dokter. 
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3) Pemantauan sehari-hari di rumah, terutama bagi pasien setelah 

perawatan di rumah sakit, pasien yang sulit atau tidak mengenal 

perburukan gejala padahal beresiko tinggi untuk mendapat 

serangan yang mengancam jiwa. 

 

c. Faktor yang mempengaruhi nilai APE 

Nilai arus puncak seseorang dapat beragam dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai APE (Yunus, 

2003 dalam Novarin, 2014), yaitu : 

1) Faktor Host 

a) Jenis kelamin 

Pengelompokkan berdasarkan jenis kelamin sangat 

penting karena secara biologis berbeda antara pria dan wanita. 

Nilai APE pada pria lebih besar dari pada wanita berdasarkan 

nilai normal Arus Puncak Ekspirasi (APE). Sesudah pubertas 

anak lak-laki menunjukkan kapasitas faal paru yang lebih besar 

dari pada perempuan. Kapasitas vital rata-rata pria dewasa muda 

kurang lebih 4,6 liter dan perempuan muda kurang lebih 3,1 

liter, meskipun nilai jauh lebih besar pada beberapa orang 

dengan berat badan sama (Yunus, 2003, dalam Novarin, 

2014).Laki-laki memiliki otot dalam sistem pernafasan yang 

lebih kuat dibandingkan dengan perempuan sehingga 

kemampuan untuk melakukan ekspirasi cenderung lebih besar 

dibandingkan pada perempuan (Guyton & Hall, 2011). 
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b) Umur 

Faal paru pada masa kanak-kanak bertambah atau 

meningkat volumenya dan mencapai maksimal pada usia 9-21 

tahun, setelah usia itu faal paru terus menurun sesuai dengan 

bertambahnya usia (Yunus, 2013). Semakin tua usia seseorang, 

maka fungsi ventilasi parunya akan semakin menurun. Hal ini 

disebabkan semakin menurunnya elastisitas dinding dada. 

Selama proses penuaan terjadi penurunan elastisitas alveoli, 

penebalan kelenjar bronkial, penurunan kapasitas paru, dan 

peningkatan jumlah ruang rugi. Perubahan ini menyebabkan 

penurunan kapastas difusi oksigen (Guyton & Hall, 2011). 

c) Tinggi Badan dan Berat Badan 

Tinggi badan mempunyai korelasi positif dengan APE, 

artinya denganbertambah tinggi seseorang, maka APE akan 

bertambah besar (Alsagaff dalam Novarin, 2014). Tinggi badan 

dan berat badan sangat mempengaruhi fungsi paru, hal tersebut 

dikarenakan seseorang yangmemiliki tubuh tinggi maka fungsi 

ventilasi parunya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang 

bertubuh pendek (Guyton & Hall,2011). 

d) Ras 

Pada orang kulit hitam, hasil faal parunya lebih kecil bila 

dibandingkan dengan orang kulit putih. Salah satu alasannya 

adalah bahwa ukuran thoraks kulit hitam lebih kecil dari pada 
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orang kulit putih. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa 

belum ada data-data antropologis yang dapat menerangkan 

adanya perbedaan anatomis rongga dada dan tentunya juga akan 

mempengaruhi faal parunya (Guyton & Hall,2011). 

e) Kebiasaan Merokok 

Merokok merupakan faktor utama yang dapat 

mempercepat penurunan fungsi paru. Walaupun hanya sebagian 

kecil dari perokok akan mbermanisfestasi klinis menjadi 

penyakit paru obstruksi dan hanya sebagian kecil yang akan 

menyebabkan kerusakan fungsi paru yang berat. Merokok dapat 

menyebabkan perubahan struktur jalan napas maupun parenkim 

paru. Perubahan struktur jalan napas besar berupa hipertrofi dan 

hiperplasia kelenjar mukus. Sehingga dapat mempengaruhi nilai 

APE-nya (Guyton & Hall, 2011). 

2) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal 

seperti kebiasaan merokok, polusi udara, dan lingkungan kerja. 

Polusi udara dapat menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan 

fungsi tubuh, termasuk gangguan faal paru. Zat yang paling banyak 

pengaruhnya terhadap saluran pernapasan dan paru adalah sulfur 

dioksida (SO2), Nitrogen dioksida (NO2), dan ozon. Kandungan 

SO2, NO2 dan ozon yang tinggi pada udara dapat menginduksi 
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reaksi inflamasi pada paru dan gangguan sistem imunitas pada 

tubuh (Budiono, dalam Novarin, 2014). 

Paparan SO2 dapat menimbulkan bronkospasme, sebagian 

SO2 akan tertahan disaluran napas atas, karena bereaksi dengan air 

yang terdapat di lapisan mukosa. Kejadian infeksi saluran napas 

meningkat pada orang yang terpapar dengan NO2, hal itu 

disebabkan karena terjadi kerusakan silia, gangguan sekresi mucus 

dan fungsi makrofage alveolar serta gangguan imunitas humoral, 

sedangkanpaparan ozon akan dapat meningkatkan hiperaktivitas 

bronkus pada pasien asmamaupun pada pasien sehat (Yunus, dalam 

Novarin, 2014). 

 

d. Cara pengukuran Arus Puncak Ekspirasi (APE) 

Cara mengukur APE (Crapo, 2009), sebagai berikut : 

1) Spirometer 

Spirometer adalah tes yang membantu mendiagnosa berbagai 

kondisi paru-paru, yang paling umum adalah pasien yang menderita 

obstruksi paru-paru kronis. Spirometer juga dapat digunakan untuk 

memonitor kinerja paru-paru dalam menarik dan menghembuskan 

nafas (Crapo, 2009) 

Alat yang dinamakan spirometer ini terdiri dari sebuah 

silinder yang berada dalam sebuah ruangan berisi air yang 

keseimbangannya dapat diatur melalui suatu pemberat. Dalam 

silinder terdapat campuran udara pernafasan biasanya udara atau 
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oksigen, suatu tabung yang menghubungkan mulut dengan ruang 

udara. Karena nafas masuk dan keluar ruang udara maka silinder 

terangkat atau naik dan turun, selanjutnya suatu grafik akan terlihat 

pada kertas yang terdapat pada silinder yang berputar. Untuk 

memudahkan menjelaskan berbagai kejadian pertukaran udara paru-

paru maka udara dalam paru-paru telah dibagi menjadi 4 volume dan 

4 kapasitas (Crapo, 2009) 

2) Peak Flow Meter 

Peak flow meter digunakan untuk mengukur laju tercepat 

udara dapat keluar dari pernafasan seseorang. Alat ini juga dapat 

mendeteksi terjadinya penyempitan pada saluran pernafsan. Peak 

Expiratory Flow Rate merupakan salah satu parameter yang diukur 

pada spirometri yaitu kecepatan aliran udara maksimal yang terjadi 

pada tiupan paksa maksimal yang dimulai dengan paru pada keadaan 

inspirasi maksimal (Crapo, 2009) 

Saat ini alat baku yang dipakai untuk pengukuran APE ini 

adalah wright peak flow meter yang dirancang oleh BM Wright dan 

CB McKerrow dalam Dhungel (2008). Cara kerja alat ini 

berdasarkan asas mekanika yaitu deras arus udara diukur dengan 

gerakan piston yang terdorong oleh arus udara yang ditiupkan 

melalui pipa peniup. Piston akan mendorong jarum penunjuk 

(marker). Karena piston dikaitkan dengan sebuah pegas, maka 

setelah arus berhenti oleh gaya tarik balik (recoil) piston tertarik 
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kedudukan semula dan jarum penunjuk tertinggal pada titik 

jangkauan piston terjauh. Nilai APE dibaca pada titik jarum 

penunjuk tersebut. Peak Flow Meter dapat memberikan peringatan 

lebih awal terhadap pasien jika terjadi perubahan pada fungsi sistem 

pernapasan.  

 

Gambar 2.1 Peak Flow Meter 

Tahap-tahap dalam melakukan pengukuran Arus Puncak 

Ekspirasi (APE) menggunakan peak flow meter menurut Adeniyi 

dan Erhabor (2011),sebagai berikut : 

1) Pasang mouthpiece ke ujung peak flow meter, bila perlu. 

2) Posisikan pasien untuk berdiri atau duduk dengan punggung tegak 

dan pegangan peak flow meter dengan posisi horizontal 

(mendatar) tanpa menyentuh atau mengganggu gerakan marker. 

Pastikan marker berada pada posisi skala terendah (nol). 

3) Anjurkan pasien menghirup nafas sedalam mungkin, masukkan  

ke mulut dengan bibir menutup rapat mengelilingi mouthpiece, 

dan buang nafas segera dan sekuat mungkin. 

4) Selanjutnya saat membuang nafas, markrer bergerak dan 

menunjukkan angka pada skala, catat hasilnya. 
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5) Kembalikan marker ada posisi nol lalu ulangi langkah 2-4 

sebanyak 3 kali, dan pilih nilai paling tinggi. Bandingkan dengan 

nilai terbaik pasien tersebut atau nilai prediksi. 

Tabel 2.1 Nilai Prediksi Puncak Arus Ekspirasi (APE) Normal 
(L/menit)untuk Laki-laki 

Umur Tinggi (cm) 
152 165 178 191 203 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 

554 
580 
594 
599 
597 
591 
580 
566 
551 
533 
515 
496 

575 
603 
617 
622 
620 
613 
602 
588 
572 
554 
535 
515 

594 
622 
637 
643 
641 
633 
622 
608 
591 
572 
552 
532 

611 
640 
655 
661 
659 
651 
640 
625 
607 
588 
568 
547 

626 
656 
672 
677 
675 
668 
656 
640 
622 
603 
582 
560 

Ian Gregg dan A. J. Nunn. (1973). “Peak Expiratory Flow in 
Normal Subjects.”British Medical Journal 
 

Tabel 2.2 Nilai Prediksi Puncak Arus Ekspirasi (APE) Normal 
(L/menit) untuk Perempuan 

Umur Tinggi (cm) 
140 152 165 178 191 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 

444 
455 
458 
458 
453 
446 
437 
427 
415 
403 
390 
377 

460 
471 
475 
474 
469 
462 
453 
442 
430 
417 
404 
391 

474 
485 
489 
488 
483 
476 
466 
455 
443 
430 
416 
402 

486 
497 
502 
501 
496 
488 
478 
467 
454 
441 
427 
413 

497 
509 
513 
512 
507 
499 
489 
477 
464 
451 
436 
422 

Ian Gregg dan A. J. Nunn. (1973). “Peak Expiratory Flow in 
Normal Subjects.”British Medical Journal 
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Tabel 2.3 Nilai Prediksi Puncak Arus Ekspirasi (APE) Normal 
(L/menit) untuk Anak Perempuan 

Umur Tinggi (cm) 
140 152 165 178 191 

6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

245 
264 
283 
302 
321 
340 
358 
377 

268 
287 
305 
324 
343 
362 
381 
400 

297 
316 
335 
354 
373 
392 
411 
429 

327 
346 
365 
384 
403 
421 
440 
459 

357 
376 
395 
414 
432 
451 
470 
489 

Ian Gregg dan A. J. Nunn. (1973). “Peak Expiratory Flow in 
Normal Subjects.”British Medical Journal 
 
 

Tabel 2.4 Nilai Prediksi Puncak Arus Ekspirasi (APE) Normal 
(L/menit) untuk Anak Laki-laki 

Umur Tinggi (cm) 
152 163 173 183 193 

6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
25 

289 
309 
329 
349 
369 
389 
408 
428 
448 
468 
478 

336 
356 
376 
396 
416 
436 
456 
476 
496 
516 
526 

384 
404 
424 
444 
464 
484 
503 
523 
543 
563 
573 

431 
451 
471 
491 
511 
531 
551 
571 
591 
611 
621 

479 
499 
519 
539 
559 
579 
599 
618 
638 
658 
668 

Ian Gregg dan A. J. Nunn. (1973). “Peak Expiratory Flow in 
Normal Subjects.”British Medical Journal 
 

Prosedur desinfeksi alat peak flow meter (Clement Clark 

International, 2007),sebagai berikut : 

1) Siapkan larutan deterjen Lancerzyme 40 ml in 5 litres of water 

dalam wadah besar agar alat dapat dibersihkan secara maksimal. 
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2) Mengagitasi alat untuk memastikan setiap udara yang 

terperangkap diusir. Tidak menggunakan bantu mekanis seperti 

sikat atau kain. 

3) Bilas dan kering seperti yang direkomendasikan 

4) Siapkan sejumlah disinfektan Chlorine Dioxide Generator dalam 

wadah sebanyak 20ml in 1 litre of water. 

5) Masukkan Puncak Flow Meter, lagi mengagitasi meter untuk 

memastikan udara terusir. 

6) Bilas dan kocok dengan lembut untuk menghilangkan kelebihan 

air. 

7) Biarkan kering secara alami, tidak menggunakan udara panas 

atau lemari pengeringan. 

 
2. Pursed Lips Breathing Exercise 

a. Definisi 

Pursed lips breathing exercise adalah latihan pernafasan dengan 

menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkan udara dengan cara 

bibir yang lebih dirapatkan dengan waktu ekspirasi yang dipanjangkan. 

pernafasan dengan bibir dirapatkan, yang dapat memperbaiki transpor 

oksigen, membantu untuk mengontrol pola nafas lambat dan dalam, dan 

membantu pasien untuk mengontrol pernafasan, bahkan dalam keadaan 

stress fisik. Tipe pernafasan ini membantu mencegah kolaps jalan 

sekunder terhadap kehilangan elastisitas paru (Smeltzer & Bare, 2007). 
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Pursed lips breathing exercise adalah suatu latihan bernafas yang 

terdiri dari dua mekanisme yaitu inspirasi secara kuat dan dalam serta 

ekspirasi aktif dan panjang (Khazanah, 2013). 

b. Tujuan Pursed Lips Breathing exercise 

Tujuan dari pursed lips breathing exercise ini adalah membantu 

pasien dalam memperbaiki transpor oksigen, mengatur pola nafas 

lambat dan dalam, membantu pasien untuk mengontrol pernafasan, 

mencegah kolaps dan melatih otot-otot ekspirasi untuk 

memperpanjangkan ekshalasi, dan meningkatkan tekanan jalan napas 

selama ekspirasi dan mengurangi jumlah udara yang terjebak (Smeltzer 

& Bare, 2007).  

Pursed lips breathing exercise dapat meningkatkan aliran udara 

ekshalasi dan mempertahankan kepatenan jalan nafas yang kolaps 

selama ekhalasi. Proses ini membantu menurunkan pengeluaran udara 

yang terjebak sehingga dapat mengontrol ekspirasi dan memfasilitasi 

pengosongan alveoli secara maksimal (Khazanah, 2013). 

c. Langkah-Langkah Pursed Lips Breathing Exercise 

Teknik latihan pernafasan yang menggunakan teknik pursed lips 

breathing exercise memberikan manfaat subjektif pada penderita yaitu 

mengurangi sesak, rasa cemas dan tegang karena sesak, pernafasan 

pursed lips breathing exercise dapat dilakukan dalam keadaan tidur 

atau duduk dengan menghirup udara dari hidung dan mengeluarkan 

udara dari mulut dengan mengatupkan bibir (Smeltzer & Bare, 2007). 
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Berikut adalah langkah-langkah melakukan pursed lips breathing 

exercise (Smeltzer & Bare, 2007): 

1) Anjurkan pasien untuk rileks dan berikan posisi yang nyaman untuk 

dirinya. 

2) Berikan instruksi pada pasien untuk menghirup nafas melalui 

hidung sambal melibatkan otot-otot abdomen menghitung sampai 3 

seperti saat menghirup wangi dari bunga mawar. 

3) Berikan instruksi pada pasien untuk menghembuskan dengan 

lambat dan rata melalui bibir yang dirapatkan sambil 

mengencangkan otot-otot abdomen (merapatkan bibir meningkatkan 

tekanan intratrakeal; menghembuskan melalui mulut memberikan 

tahanan lebih sedikit pada udara yang dihembuskan). 

4) Hitung hingga 7 sambil memperpanjang ekspirasi melalui bibir 

yang dirapatkan seperti sedang meniup lilin. 

Melakukan pursed lips breathing exercise sambil duduk: 

1) Anjurkan pasien untuk duduk dengan rileks. 

2) Anjurkan pada pasien untuk melipat tangan di atas abdomen. 

3) Berikan instruksi pada pasien untuk menghirup nafas melalui 

hidung sampai hitungan 3 dan hembuskan nafas melalui bibir yang 

dirapatkan sambal menghitung hingga hitungan 7 (Smeltzer & Bare, 

2007). 

Program pelaksanakan pursed lips breathing yng dapat dilakukan 

yakni dengan latihan secara rutin selama 4 minggu, dimana dalam 1 
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minggu dapat dilakukan latihan selama 3 kali latihan pursed lips 

breathing. Durasi yang dapat dilakukan di setiap melakukan pursed lips 

breathing menurut Nield (2007) adalah: 

1) Minggu pertama dilakukan pursed lips breathing selama 10 menit 

selama 3 kali latihan. 

2) Minggu kedua dilakukan pursed lips breathing selama 15 menit 

selama 3 kali latihan. 

3) Minggu ketiga dilakukan pursed lips breathing selama 20 menit 

selama 3 kali latihan. 

4) Minggu keempat dilakukan pursed lips breathing selama 25 menit 

selama 3 kali latihan. 

3. Keterkaitan Pursed Lips Breathing Exercise Terhadap Arus Puncak 

Ekspirasi (APE) 

Gangguan fungsi paru pada pasien dengan bronkitis dikarenakan 

terjadinya akumulasi sekret yang berlebih. Mukus yang kental dan 

terjadinya pembesaran bronkus akan mengobstruksi jalan nafas terutama 

selama ekspirasi. Obstruksi ini akan menyebabkan terjadinya penurunan 

terhadap ventilasi alveolus (Somantri, 2007). Penurunan ventilasi alveolus 

pada pasien bronkitis ditandai dengan hipoksemia, hipoksia dan 

hiperkapnia.Keadaan dimana terjadinya hiperkapnia dan hipoksemia dapat 

meningkatkan upaya pasien untuk bernafas dengan menggunakan otot-otot 

pernafasan (Smeltzer & Bare, 2007). 
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Terjadinya hipoksia akibat terjadinya hipoksemia akan menyebabkan 

terjadinya transfer oksigen ke otot-otot tubuh akan menurun sehingga 

pembentukan energi akan berkurang. Selain itu metabolisme anaerob akan 

memproduksi asam laktat yang dapat menyebabkan kelelahan pada otot-

otot pernafasan sehingga proses pernafasan akan menurun. Kondisi 

tersebut dapat mempengaruhi penurunan pada FEV (volume ekspirasi 

paksa) dengan peningkatan RV (volume residu), FRC(kapasitas residu 

fungsional) dan menurunkan APE (Guyton & Hall, 2007). 

Asuhan keperawatan yang dapat diberikan pada pasien dengan 

bronchitisadalah dengan memberikan latihan pernafasan.Latihan 

pernafasan ini terdiri dari latihan dan praktik pernafasan yang 

dimanfaatkan untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol, efisien dan 

mengurangi kerja bernafas (Smetlzer &Bare, 2013). 

Latihan pernafasan yang dapat diterapkan pada pasien dengan 

bronkitis salah satunya adalah pursed lips breathing exercise. Pursed lips 

breathing exercise merupakan salah satu cara untuk mempertahankan 

fungsi pernafasan pada pasien dengan bronkitis. Pernafasan dengan bibir 

yang dirapatkan dapat memperbaiki transfer oksigen, membantu untuk 

menginduksi pola nafas dan kedalaman, dan membantu pasien mengontrol 

pernafasan (Smelzer & Bare, 2013). 

Latihan pernafasan pursed lips breathing berguna memperbaiki 

ventilasi dan meningkatkan kerja otot abdomen dan toraks. Latihan ini 

diprogramkan bagi pasien bronkitis yang mengalami kelelahan pada otot 
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pernapasan dan adanya air trapping pada saluran pernafasan sehingga 

tidak dapat menghasilkan tekanan insipirasi yang cukup untuk melakukan 

ventilasi maksimum yang dibutuhkan. Latihan khusus pada otot 

pernapasan akan mengakibatkan bertambahnya kemampuan ventilasi 

maksimum, memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi sesak napas. 

bentuk latihan ini bersifat individual. Apabila ditemukan kelelahan pada 

otot pernapasan, maka porsi latihan otot pernapasan diperbesar (Smelzer & 

Bare, 2013). 

Latihan pernafasan dengan pursed lips breathing exercise ini akan 

terjadidua mekanisme yaitu inspirasi kuat dan ekspirasi kuat dan panjang. 

Ekspirasi yang kuat dan memanjang akan melibatkan kekuatan dari otot 

intraabdomen sehingga tekanan intraabdomen pun meningkat yang akan 

meningkatkan pula pergerakan diafragma ke atas membuat rongga torak 

semakin mengecil. Rongga toraks yang semakin mengecil ini 

menyebabkan tekanan intra alveolus semakin meningkat sehinga melebihi 

tekanan udara atmosfir. Kondisi tersebut akan menyebabkan udara 

mengalir keluar dari paru ke atmosfir. Ekspirasi yang dipaksa dan 

memanjang saat bernafas dengan pursed lips breathing exercise akan 

menurunkan resistensi pernafasan sehingga akan memperlancar udara 

yang dihirup atau dihembuskan. Ekspirasi yang dipaksa dan memanjang 

akan memperlancar udara inspirasi dan ekspirasi sehingga mencegah 

terjadinya air trapping di dalam alveolus (Khazanah, 2013). 
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Latihan pernafasan dengan metode pursed lip breathing adalah 

mengeluarkan udara (ekshalasi) secara lambat melalui mulut dengan bibir 

mencucu/dirapatkan/setengah tertutup. Selama pursed lip breathing, tidak 

ada aliran udara pernafasan terjadi melalui hidung karena sumbatan 

involunter dari nasofaring oleh palatum lunak. Pursed lips breathing 

menurunkan tahanan udara dan meningkatkan kepatenan jalan nafas. 

Proses ini membantu menurunkan pengeluaran air trapping, sehingga 

dapat mengontrol ekspirasi dan memfasilitasi pengosongan alveoli secara 

maksimal (Aini, 2008). Adanya fasilitas pengosongan alveoli secara 

maksimal akan meningkatkan peluang masuknya oksigen kedalam ruang 

akveolus, sehingga proses difusi dan perfusi berjalan dengan baik. 

Meningkatnya transfer oksigen ke jaringan dan otot-otot pernafasan akan 

menimbulkan suatu metabolisme aerob yang akan menghasilkan suatu 

energy. Energi ini dapat meningkatkan kekuatan otot-otot pernafasan 

sehingga proses pernafasan dapat berjalan dengan baik, dengan proses 

pernafasan yang baik akan mempengaruhi terhadap arus puncak ekpirasi 

yang meningkat pula (Guyton & Hall, 2007). 

3. AnestesiUmum 

a. Definisi 

Anestesi umum adalah ketidaksadaran yang dihasilkan oleh 

medikasi (Torpy, 2011).  Anestesi umum adalah keadaan fisiologis 

yang berubah ditandai dengan hilangnya kesadaran reversibel, 

analgesia dari seluruh tubuh, amnesia, dan beberapa derajat relaksasi 
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otot (Morgan et al., 2006). Ketidaksadaran tersebut yang 

memungkinkan pasien untuk mentolerir prosedur bedah yang akan 

menimbulkan rasa sakit tak tertahankan yang mempotensi 

asieksaserbasi fisiologis yang ekstrim, dan menghasilkan ingatan yang 

tidak menyenangkan. Selama anestesi umum, seseorang tersebut tidak 

sadar tetapi tidak dalam keadaan tidur yang alami. Seorang pasien 

dibius dapat dianggap sebagai berada dalam keadaan terkontrol, 

keadaan tidak sadar yang reversibel (Press, 2013). 

Anestesi umum tidak terbatas pada penggunaan agen 

inhalasi. Banyak obat yang diberikan secara oral, intra muskular, dan 

intravena yang menambah atau menghasilkan keadaan anestesi dalam 

rentang dosis terapi (Morgan et al.,2006). Tetapi saat ini anestesi 

umum biasanya menggunakan sediaan intravena dan inhalasi untuk 

memungkinkan akses bedah yang memadai ke tempat yang akan 

dioperasi. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa anestesi umum 

mungkin tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Semua itu tergantung 

pada presentasi klinis pasien, dan anestesi lokal atau regional mungkin 

lebih tepat (Press, 2013) 

Kombinasi agen anestesi yang digunakan untuk anestesi umum 

sering meninggalkan pasien dengan klinis berikut (Press, 2013): 

1) Tidak dapat dibangkitkan bahkan sekunder terhadap rangsangan 

yang menyakitkan.  

2) Tidak dapat mengingat apa yang terjadi (amnesia). 
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3) Tidak mampu mempertahankan perlindungan jalan napas yang  

memadai dan/atau ventilasi spontan akibat kelumpuhan otot. 

4) Perubahan kardiovaskuler sekunder terhadap efek 

stimulant/depresan agen anestesi 

 

b. Tahapan-tahapan anestesi 

Adapun tahapan-tahapan anestesi umum, sebagai berikut 

(Ezekiel, 2008):  

1) Tahap 1 (amnesia)  dimulai dengan induksi anestesi dan berakhir 

dengan hilangnya kesadaran (hilangnya reflex kelopak mata). 

Ambang persepsi sakit selama tahap ini tidak diturunkan.  

2) Tahap 2 (delirium) ditandai dengan eksitasi yang tidak terinhibisi. 

Agitasi, delirium, respirasi yang ireguler dan menahan nafas. 

Pupil dilatasi dan mata yang divergensi. Respons terhadap stimuli 

berbahaya dapat terjadi selama tahap ini mungkin termasuk 

muntah, spasme laring, hipertensi, takikardia, dan gerakan yang 

tidak terkendali.  

3) Tahap 3 (anestesi bedah) ditandai dengan tatapan terpusat, pupil 

konstriksi, dan respirasi teratur. Target kedalaman anestesi cukup 

ketika stimulasi yang menyakitkan tidak menimbulkan reflex 

somatic atau mengganggu respon otonom.  

4) Tahap 4 (kematian yang akan dating/overdosis) adalah ditandai 

dengan timbulnya apnea, pupil yang berdilatasi dan tidak reaktif, 

dan hipotensi. 
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Tabel 2.3 Tahapan Anestesi 

1 Analgesia Dimulai dengan keadaan sadar dan 
diakhiri dengan hilangnya kesadaran. 
Sulit untuk bicara; indra penciuman dan 
rasa nyeri hilang. Mimpi serta halusinasi 
pendengaran dan penglihatan mungkin 
terjadi. Tahap ini dikenal juga sebagai 
tahap induksi 

2 Eksitasi / delirium Terjadi kehilangan kesadaran akibat 
penekananan korteks serebri. Kekacauan 
mental, eksitasi, atau delirium dapat 
terjadi. Waktu induksi singkat. 

3 Surgical Prosedur pembedahan biasanya dilakukan 
pada tahap ini 

4 Paralisismedular Tahap toksik dari anestesi. Pernapasan 
hilang dan terjadi kolaps sirkular. Perlu 
diberikan bantuan ventilasi 

Sumber: E, B, C, et al., 2008. Anestesiologi.Edisi 10. Jakarta: EGC 
 
 

c. Obat-Obatan Dalam Anestesi Umum 

Menurut Torpy (2011) beberapa obat yang paling umum 

digunakan untuk memberikan anestesi umum adalah : 

a. Propofol, menghasilkan ketidaksadaran (induksi anestesi umum). 

Dalam dosis kecil, dapat digunakan untuk memberikan sedasi.  

b. Benzodiazepin, mengurangi kecemasan tepat sebelum operasi. 

Beberapa obat-obatan yang mengurangi kecemasan juga dapat 

membantu menahan terjadinya ingatan dari sebuah kejadian.  

c. Narkotika, mencegah atau mengobati rasa sakit.  

d. Agen anestesi volatil (mudah menguap), terhirup dalam campuran 

gas yang mengandung oksigen. Kadang-kadang, untuk 

menghindari memulai jalur intra vena (IV) pada bayi dan anak-

anak, agen volatile diberikan melalui masker untuk induksi 
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anestesi umum. Obat lain termasuk agen antiemetic (untu 

kmelindungi terhadap mual dan muntah ), relaksan otot, obat-

obatan untuk mengontrol tekanan darah atau heart rate, dan obat 

anti inflamasi non steroid (NSAID). 

 

d. Indikasi anestesi umum 

Munaf (2008) menyatakan bahwa indikasi anestesi umum 

adalah : 

1) Infant & anak usia muda 

2) Dewasa yang memilih anestesi ummum 

3) Pembedahannya luas / eskstensif  

4) Penderita sakit mental 

5) Pembedahan lama 

6) Pembedahan dimana anestesi lokal tidak praktis atau tidak 

memuaskan 

7) Riwayat penderita tksik / alergi obat anestesi local 

8) Penderita dengan pengobatan antikoagulantia 
  

e. Keuntungan dan kerugian anestesi umum 

Penyedia anestesi bertanggung jawab untuk menilai semua 

factor yang mempengaruhi kondisi medis pasien dan memilih teknik 

anestesi yang optimal sesuai atribut anestesi umum (Press, 2013): 

1. Keuntungan 

a) Mengurangi kesadaran dan ingatan intra operatif pasien.  

b) Memungkinkan relaksasi otot yang diperlukan untuk jangka 

waktu yang lama. 
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c) Memfasilitasi control penuh terhadap jalan napas, pernapasan, 

dan sirkulasi. 

d) Dapat digunakan dalam kasus-kasus kepekaan terhadap agen 

anestesi lokal. 

e) Dapat diberikan tanpa memindahkan pasien dari posisi 

terlentang. 

f) Dapat disesuaikan dengan mudah dengan durasi prosedur yang 

tak terduga. 

g) Dapat diberikan dengan cepat dan bersifat reversibel. 

2. Kekurangan 

a) Membutuhkan peningkatan kompleksitas perawatan dan biaya 

terkait. 

b) Membutuhkan beberapa derajat persiapan pasien sebelum 

operasi. 

c) Dapat menyebabkan fluktuasi fisiologis yang memerlukan 

intervensi aktif.  

d) Terkait dengan komplikasi yang kurang serius seperti mual 

atau muntah, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, dan 

tertunda kembali ke fungsi  mental yang normal. 

e) Terkait dengan malignant hyperthermia, kejadian langka, 

dimana kondisi otot terhadap paparan beberapa agen anestesi 

umum dapat menghasilkan peningkatan suhu akut dan 
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berpotensi mematikan, hiperkarbia, asidosis metabolik, dan 

hiperkalemia.  

Dengan kemajuan modern di obat-obatan, teknologi 

pemantauan, dan system keamanan, serta penyedia anestesi yang 

berpendidikan tinggi, risiko yang disebabkan oleh anestesi kepada 

pasien yang menjalani operasi rutin sangat kecil. Kematian 

disebabkan anestesi umum dikatakan terjadi pada tingkat kurang dari 

1:100.000. Komplikasi minor terjadi pada tingkat yang dapat 

diprediksi, bahkan pada pasien yang sebelumnya dalam keadaan sehat. 

Frekuensi gejala yang terkait anestesi selama 24 jam pertama setelah 

operasi rawat jalan adalah sebagai berikut (Press, 2013):  

1) Muntah: 10-20 % 

2) Mual: 10-40 % 

3) Sakit tenggorokan: 25 % 

4) Nyeri Insisional: 30 % 
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B. KerangkaTeori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Diteliti : cetak tebal & cetak miring 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

Sumber : Smeltzer & Bare (2013), Torpy (2011),Majid Abdul, 
dkk.(2011),Urell et al,. (2011) 

 

Pasien bedah 

Penatalaksanaan medis  
Obat-obatan anestesi umum: 
a. Propofol 
b. Benzodiazepin 
c. Narkotika 
d. Agen anestesi volatil 

 

Tahapan anestesi : 
a. Analgesia 
b. Eksitasi/delirium 
c. Surgical 
d. paralisismedula 

General anestesi 

Tindakan keperawatan 
Mobilisasidini : 
1.ROM 
2. Pursed Lips Breathing 
3. Batukefektif 
 

Meningkatkan ventilasi paru 
dan oksigensasi darah 

Perubahan Arus Puncak 
Ekspirasi 

Faktor yang 
mempengaruhi APE : 
a. Jenis kelamin 
b. Umur 
c. Tinggi badan 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 2.3 kerangka konsep 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori Sugiyono (2009). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ha : Ada pengaruh pursed lips breathing exercise terhadap perubahan Arus 

Puncak Ekspirasi pada pasien post operasi dengan general anestesi di 

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalinnga     

Ho : Tidak ada pengaruh pursed lips breathing exercise terhadap perubahan 

Arus Puncak Ekspirasi (APE) pada pasien post operasi dengan general 

anestesi di  RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.      

  

Variabelbebas : 

Pursed Lips Breathing Exercise 

Variabelterikat : 

ArusPuncakEkspirasi 
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