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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Paru 

Paru-paru manusia terdiri dari dua bagian yakni kanan dan kiri. 

Paru-paru bagian kanan memiliki tiga lobus yakni lobus atas, tengah, dan 

bawah. Sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki dua lobus yakni lobus 

atas dan bawah. Selain itu, terdapat dua cabang bronkus yang berfungsi 

untuk membagi udara ke paru-paru kanan dan kiri.18 

Diafragma merupakan otot pernapasan yang berbentuk seperti 

kubah yang dapat berkontraksi dan berelaksasi selama proses pernapasan. 

Diafragma juga membagi bagian toraks dan kavum abdomen. Otot-otot 

disekitar rongga dada juga merupakan otot ekstrinsik yang membantu 

rongga dada melakukan inspirasi dan ekspirasi. 19 

 

2.2 Fisiologi Paru 

Paru-paru menerima udara dari lingkungan luar melalui pernapasan 

yang bertekanan negative.18 Pernapasan yang bertekanan negative 

membutuhkan tekanan yang berbeda antara udara di dalam alveolus dan 

udara di atmosfer. Otot-otot yang membantu pernapasan seperti 

diafragma, otot intercostal, dan otot abdominal, membantu proses 

kontraksi untuk mengubah volume rongga toraks dan mengurangi tekanan 

yang ada di alveoli. Sehingga proses masuknya udara atmosfer ke paru-

paru disebut inspirasi.20 Otot-otot pernapasan berkontraksi sehingga 



8	
	

	

volume rongga toraks berkurang dan tekanan di dalam alveoli meningkat. 

Proses pengeluaran udara dari alveoli disebut ekspirasi. 21 

Ada beberapa mekanisme dalam bernapas yaitu pernapasan 

dangkal dan dalam. Pernapasan dangkal dibantu oleh kontraksi dari 

diafragma dan otot-otot interkosta untuk inspirasi. Saat ekspirasi, otot-otot 

tersebut berelaksasi dan paru-paru kembali ke volume istirahat, sehingga 

udara kembali keluar dari paru-paru. Sedangkan pernapasan dalam, terjadi 

perpindahan penggunaan otot diafragma dari kavum toraks ke kavum 

abdomen. Otot-otot diluar interkosta seperti otot sternocleidomastoideus 

dan otot skalenus yang berada di leher juga membantu meningkatkan 

volume didalam kavum toraks. 14,18,20,21 

Pernapasan yang diam yang terjadi pada saat tubuh beristirahat 

disebut eupnea. Pada saat eupnea. Tubuh bergantung pada pernapasan 

dangkal yang membutuhkan pertukaran udara yang lebih sedikit. 22,23 

 

2.3 Kapasitas Fungsi Paru-paru 

Kapasitas vital paru-paru ialah jumlah oksigen yang dapat 

dimasukkan ke dalam tubuh atau ketika paru-paru terisi secara maksimal. 

Jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam paru-paru dapat dilihat 

dari daya kembang dan kempis dari paru-paru saat bernapas. Apabila 

fungsi pernapasan baik, makan volume oksigen yang diperoleh semakin 

banyak. Saat inspirasi, paru-paru mengembang dan dinding rongga dada 

bergerak keatas dan keluar dari pleura parietalis yang melekat pada 
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dinding rongga dada, sehingga pleura ikut terangkat. Paru-paru 

mengembang untuk mengisi rongga dada dan udara dihisap ke dalam 

bronkiolus. 20,22–24 

Pada individu normal, terjadi perubahan nilai fungsi paru secara 

fisiologis sesuai dengan perkembangan umur dan pertumbuhan parunya 

(lung growth). Mulai pada fase anak hingga kurang lebih umur 22-24 

tahun terjadi pertumbuhan paru sehingga pada waktu tersebut nilai fungsi 

paru semakin besar bersamaan dengan pertambahan umur. Beberapa 

waktu nilai fungsi paru menetap (stasioner) kemudian menurun secara 

gradual (perlahan), biasanya umur 30 tahun sudah mulai mengalami 

penurunan, berikutnya nilai fungsi paru (KVP = Kapasitas Vital Paksa dan 

FEV1=Volume Ekspirasi Paksa Satu Detik Pertama) mengalami 

penurunan rerata sekitar 20 ml tiap pertambahan satu tahun umur 

individu.18 

 

2.4 Remaja 

 Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 

tahun. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 

Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. 

Remaja atau adolesen merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi 

dewasa. Pada periode ini berbagai perubahan terjadi baik perubahan 

hormonal, fisik, psikologis, maupun sosial. Perubahan ini terjadi dengan 

sangat cepat tanpa disadari. Perubahan fisik yang menonjol adalah 
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perkembangan tanda-tanda seks sekunder, terjadi pacu tumbuh serta 

perubahan perilaku dan hubungan sosial dengan lingkungannya. 

Perubahan-perubahan tersebut dapat mengakibatkan kelainan maupun 

penyakit tertentu bila tidak diperhatikan dengan seksama.21,25 

 . 

2.5 Definisi OSA 

Sleep Apnea Syndrome adalah suatu sindrom dengan ditemukannya 

episode apnea atau hipopnea pada saat tidur. 5,26 Apnea dapat disebabkan 

kelainan sentral, obstruktif jalan napas, atau campuran.26 Obstruktif apnea 

adalah berhentinya aliran udara pada hidung dan mulut walaupun dengan 

usaha napas, sedangkan central apnea adalah penghentian pernapasan yang 

tidak disertai dengan usaha bernapas akibat tidak adanya rangsangan 

napas. 27 Obstruktif hipoventilasi disebabkan oleh obstruksi parsial aliran 

udara yang menyebabkan hipoventilasi dan hipoksia. Istilah obstruktif 

hipoventilasi digunakan untuk menunjukkan adanya hipopnea, yang 

berarti adanya pengurangan aliran udara. 28  

Primary snoring (mendengkur primer) adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan anak dengan kebiasaan mendengkur 

yang tidak berkaitan dengan obstruktif apnea, hipoksia atau hipoventilasi. 

3,4 Guilleminault dkk mendefinisikan sleep apnea sebagai episode apnea 

sebanyak 30 kali atau lebih dalam 8 jam, lamanya paling sedikit 10 detik 

dan terjadi baik selama fase tidur rapid eye movement (REM) dan non 

rapid eye movement (NREM). 
7
 Terdapat istilah apnea index (AI) dan 
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hypopnea index (HI) yaitu frekuensi apnea atau hipopnea per jam. Apnea 

atau hypopnea index dapat digunakan sebagai indikator berat ringannya 

OSA. 9 

 

2.6 Etiologi dan Faktor Risiko OSA pada Anak 

Faktor risiko terjadinya OSA pada anak antara lain sebagai akibat 

hipertrofi adenoid dan tonsil, disproporsi kraniofasial, obesitas.2–4,7 

Hipertrofi adenoid dan tonsil merupakan keadaan yang paling sering 

menyebabkan OSA pada anak. Ukuran adenoid dan tonsil tidak 

berbanding lurus dengan berat ringannya OSA. Terdapat anak dengan 

hipertrofi adenoid yang cukup besar, namun OSA yang terjadi masih 

ringan, anak lain dengan pembesaran adenoid ringan menunjukkan gejala 

OSA yang cukup berat. Hipertrofi adenoid dan tonsil dapat juga 

menyebabkan penyulit pada anak dengan kelainan dasar tulang. Walaupun 

pada sebagian besar anak OSA membaik setelah dilakukan 

adenotonsilektomi, namun sebagian kecil akan menetap setelah dioperasi. 

Pada suatu penelitian sebagian kecil anak dengan OSA yang telah berhasil 

diatasi dengan operasi adenotonsilektomi kemudian mengalami rekurensi 

gejalanya selama masa remaja.3,7,9 Anak dengan anomali kraniofasial yang 

mengalami penyempitan struktur saluran nafas yang nyata (mikrognasi 

dan midface hypoplasia) akan mengalami OSA. Pada anak dengan 

disproporsi kraniofasial dapat menyebabkan sumbatan saluran nafas 

meskipun tanpa disertai hipertrofi adenoid. 4,9,24 
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Salah satu penyebab OSA yang lain adalah obesitas. Pada dewasa 

obesitas merupakan penyebab utama OSA sedangkan pada anak obesitas 

bukan sebagai penyebab utama. Mekanisme terjadinya OSA pada obesitas 

karena terdapat penyempitan saluran nafas bagian atas akibat penimbunan 

jaringan lemak di dalam otot dan jaringan lunak di sekitar saluran nafas, 

maupun kompresi eksternal leher dan rahang. 5 

2.7 Tanda dan Gejala OSA pada Anak 

Tanda dan gejala umum yang dihubungkan dengan OSA 15,26 

1. Gejala malam hari saat tidur 

a. Mengeluarkan air liur saat tidur 

b. Mulut kering 

c. Tidur tidak nyenyak/ terbangun saat tidur 

d. Terlihat henti napas saat tidur oleh rekan tidurnya 

e. Tersedak atau napas tersengal saat tidur  

2. Gejala saat pagi atau siang hari 29 

a. Mengantuk 

b. Pusing saat bangun tidur pagi hari 

c. Refluks gastroesofageal 

d. Tidak bisa konsentrasi 

e. Depresi 

f. Penurunan libido 

g. Impotensi 

h. Bangun tidur tidak terasa segar 
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2.8 Patofisiologi OSA pada anak 

Pada OSA terjadi pendorongan lidah dan palatum ke belakang 

sehingga aposisi dengan dinding faring posterior yang menyebabkan 

oklusi nasofaring dan orofaring. 27 Sewaktu tidur oklusi saluran napas 

menyebabkan berhentinya aliran udara meskipun pernapasan masih 

berlangsung sehingga timbul apnea, asfiksia sampai proses terbangun yang 

singkat dari tidur dan terjadi perbaikan patensi saluran napas atas sehingga 

aliran udara dapat diteruskan kembali.30 Dengan perbaikan asfiksia, 

penderita tidur kembali sampai kejadian berikutnya terulang kembali. 31 

Saluran napas atas kolaps jika tekanan faring negatif selama 

inspirasi melebihi kekuatan stabilisasi otot dilator dan abduktor saluran 

napas atas.32 Beberapa penderita dengan penyempitan saluran napas akibat 

mikrognatia, terognatia. 33 Hipertrofi adenotonsilar, makroglossia atau 

akromegali. Reduksi ukuran orofaring menyebabkan komplains saluran 

napas atas meningkat sehingga cenderung kolaps jika ada tekanan negatif. 

34 

Saat bangun, aktivitas otot saluran napas atas lebih besar dari 

normal, kemungkinan kompensasi dari penyempitan dan tahanan saluran 

napas yang tinggi. 32 Aktivitas otot yang menurun saat tidur menyebabkan 

kolaps saluran napas atas sewaktu inspirasi. 1 Reduksi fisiologis aktivitas 

saluran napas atas terjadi selama tidur REM. Alkohol dan obat sedatif 

menyebabkan depresi aktivitas otot saluran napas sehingga terjadi kolaps. 

35
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Beberapa penderita juga tampak obstruksi hidung, tahanan tinggi 

merupakan predisposisi kolaps saluran napas atas karena tekanan negatif 

meningkat di faring saat inspirasi menyebabkan kontraksi diafragma 

meningkat untuk mengatasi tahanan aliran udara di hidung. 
26

 Akhir 

obstruktif apnea tergantung proses terbangun dari tidur ke tingkat tidur 

yang lebih dangkal dan diikuti oleh aktivitas otot dilator dan abduktor 

saluran napas atas dan perbaikan posisi saluran napas. 36 

Pada orang normal, ukuran dan panjang palatum lunak, uvula dan 

besar lidah, saluran napas atas pada tingkat nasofaring, orofaring, dan 

hipofaring ukuran dan konturnya normal (Gambar 1). 1 

  

Gambar 1. Saluran napas atas normal dibandingkan dengan penderita 

mendengkur.  
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2.9 Penilaian Fungsi Fisiologi Paru dengan Peak Flow Meter 

Pengukuran fisiologi paru-paru digunakan sebagai indikator 

menilai obstruksi jalan napas, reversibilitas kelainan fisiologi paru, 

variabilitas fisiologi paru, dan sebagai penilaian tidak langsung dari 

hiperesponsif jalan napas. 13 Sebagian besar uji fungsi paru bertujuan 

untuk mengevaluasi satu atau lebih aspek fungsi paru yaitu volume paru, 

fungsi jalan napas, dan pertukaran gas. Pengukuran volume paru tersebut 

bermanfaat salah satunya pada anak yang menderita obstruksi jalan napas. 

37 

Pada uji fungsi jalan napas, hal yang terpenting adalah melakukan 

manuver ekspirasi paksa secara maksimal.9,10,38 Hal ini berguna terutama 

pada penyakit dengan obstruksi jalan napas misalnya asma, fibrosis kistik, 

dan obstructive sleep apneu. Pengukuran dengan manuver ini dapat 

dilakukan pada anak diatas 6 tahun, yakni dengan menukur Forced 

Expiratory Volume in 1 Second (FEV1) dan Vital Capacity (VC) dengan 

alat spirometer serta Peak Expiratory Flow (PEF) atau Arus Puncak 

Ekspirasi (APE) dengan Peak Flow Meter. 37 

Arus Puncak Ekspirasi (APE) atau Peak Expiratory Flow Rate 

(PEFR) adalah kecepatan aliran maksimum selama ekspirasi paksa yang 

dimulai dari kapasitas paru total. 9,12 Pemantauan nilai PEFR dapat 

dilakukan menggunakan alat Peak Flow Meter. Monitoring PEFR penting 

untuk menilai berat obstruksi jalan napas, derajat variasi diurnal, respon 

pengobatan saat serangan akut, deteksi perburukan asimptomatik sebelum 
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menjadi masalah serius, respon pengobatan jangka panjang, penilaian 

objektif dalam memberikan pengobatan dan identifikasi faktor pencetus, 

misalnya pajanan lingkungan kerja. 9,13 

Pemeriksaan PEFR praktis, mudah dilakukan, dan dapat menilai 

gejala berat ringannya obstruksi jalan napas secara objektif dan terukur. 

Alat Peak Flow Meter relative murah dan dapat dibawa kemana-mana, 

sehingga pemeriksaan tidak hanya sebatas dilakukan di klinik, rumah 

sakit, tetapi dapat pula dilakukan di fasilitas pelayanan public sederhana, 

praktek dokter, di lapangan, bahkan di rumah penderita. 13,20 

Nilai prediksi PEFR didapat berdasarkan usia, tinggi badan, jenis 

kelamin, dan ras, serta batasan normal variabilitas diurnal berdasarkan 

literature. Tetapi pada umumnya, penderita obstruksi jalan napas 

mempunyai nilai PEFR diatas atau dibawah rata-rata nilai prediksi 

tersebut. Sehingga direkomendasikan, nilai objektif PEFR terhadap 

pengobatan berdasarkan nilai terbaik masing-masing penderita, demikian 

pula variabilitas harian penderita, dari pada nilai normal/prediksi. Setiap 

penderita memiliki nilai terbaik yang berbeda-beda walaupun memiliki 

persamaan berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin. Penting untuk 

mendapat nilai terbaik tersebut, karena rencana pengobatan sebaiknya 

berdasarkan nilai terbaik, bukan nilai prediksi. 11,12,21 

Mendapatkan nilai APE terbaik dan bariabilitas harian yang 

minimum adalah saat penderita dalam pengobatan efektif dan kondisi 

obstruksi jalan napas terkontrol, dilakukan pengukuran APE dengan 
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maneuver tiga kali dan diambil nilai tertinggi. Jika pasien dalam 

pengobatan bronkodilator, maka pengukuran APE dilakukan sebelum dan 

sesudah bronkodilator.13 Bila nilai APE terbaik didapat <80% prediksi 

walaupun setelah bronkodilator, atau variability harian > 20% (setelah 

bronkodilator), maka pengobatan agresif diberikan untuk mendapatkan 

nilai terbaik dan monitor harian dilanjutkan. Pengobatan agresif obstruksi 

jalan napas bermacam-macam. Pada pasie obstructive sleep apneu dapat 

dilakukan tonsilektomi. 9,21,38 

 

2.10 Faktor yang mempengaruhi pemeriksaan fungsi paru 

1) Usia  

Usia berhubungan dengan proses penuaan atau 

bertambahnya umur. Semakin tua  usia  seseorang  maka semakin  

besar  kemungkinan  terjadi  penurunan  fungsi paru.24 Dalam  

keadaan  normal,  usia  juga mempengaruhi  frekuensi  pernapasan  

dan kapasitas  paru. 

KVP  pada  orang  dewasa  lebih  besar  dibanding  anak-

anak dan bayi.24,38 KVP dan VEP1 biasanya meningkat dari lahir 

sampai umur 25 tahun, kemudian stabil selama 5-15 tahun dan akan 

menurun setelahnya.39 Dalam kondisi tertentu hal tersebut akan 

berubah misalnya akibat dari suatu  penyakit,  pernafasan  bisa  

bertambah  cepat  dan  sebaliknya.39,40 

2) Jenis kelamin 



18	
	

	

Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20 

sampai 25 persen lebih kecil daripada pria, dan lebih besar lagi pada 

atletis dan orang yang bertubuh besar daripada orang yang bertubuh 

kecil dan asteni.8,41 

3) Status gizi 

Gizi seimbang merupakan   nutrisi yang   diperlukan   oleh   

pelajar untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.  Segala  sesuatu  

aspek  dari ilmu  gizi  pada  umumnya  ditujukan  untuk  kesehatan  

dan  daya kerja  yang setinggi-tingginya.  Kesehatan  dan  daya  

kerja  sangat  erat hubungannya dengan tingkat gizi seseorang 

dengan IMT yang naik maka KV akan turun.39,41 

Tanpa makan dan minum yang cukup kebutuhan energi 

untuk bekerja akan diambil dari cadangan  yang  terdapat  dalam  

cadangan  sel  tubuh dan dapat menyebabkan susunan fisiologi yang 

terganggu. 29 

4) Olahraga 

Kapasitas  vital  paru  dapat  dipengaruhi  oleh  kebiasaan  

seseorang  melakukan olahraga.42 

Olahraga  dapat  meningkatkan  aliran  darah  melalui  paru-

paru  sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam 

kapiler paru dengan volume yang lebih  besar  atau  maksimum.  

Kapasitas  vital  pada seorang  atletis  lebih  besar daripada   orang   
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yang   tidak   pernah berolahraga.   Kebiasaan   olah   raga   akan 

meningkatkan  kapasitas  paru  dan  akan  meningkat  30 –40  %.40 

5) Riwayat penyakit paru selain asma 

Penyakit berat seperti infeksi pada paru akan menimbulkan 

inflamasi dan kerusakan parenkim paru yang bersifat irreversible 

sehingga meninggalkan bekas radang berupa fibrosis. Hal ini 

menyebabkan berkurangnya alveoli untuk pertukaran udara 

sehingga terjadi gangguan paru restriktif yang ditandai dengan 

penurunan KVP,FEV1, dan KV secara progresif.43 

 

2.11 Hubungan Volume Ekspirasi Paksa Detip Pertama (VEP1), 

kapasitas Vital Paksa (KVP), dan Arus Puncak Ekspirasi (APE) atau 

Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) dengan Obstructive Sleep Apneu  

 Pengukuran volume ekspirasi paksa detik pertama (VEP1) dan kapasitas 

vital paksa (KVP) dilakukan dengan manuver ekspirasi paksa melalui 

prosedur yang standar. Pemeriksaan itu sangat bergantung kepada 

kemampuan penderita sehingga dibutuhkan instruksi operator yang jelas 

dan kooperasi penderita. Untuk mendapatkan nilai  yang akurat, diambil 

nilai tertinggi dari  2-3 nilai yang reproducible dan acceptable.44,45  

Diagnosis obstruksi jalan napas menggunakan spirometri bisa ditegakkan 

dengan mengetahui nilai rasio VEP1/ KVP ≤ 90% atau  VEP1 < 80%  nilai 

prediksi yang menandakan adanya obstruksi jalan napas. 45 Reversibilitas 

yaitu perbaikan VEP1 ≥ 15% secara spontan, atau VEP1 > 12% setelah 
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inhalasi bronkodilator (uji bronkodilator), atau setelah pemberian 

bronkodilator oral 10-14 hari, atau setelah pemberian kortikosteroid 

(inhalasi/ oral) 2 minggu. 13 Reversibilitas pada OSA biasanya ditandai 

dari riwayat tonsilektomi dari pasien OSA. 9 

 Mendapatkan nilai APE terbaik dan variabiliti harian yang 

minimum adalah saat penderita dalam pengobatan efektif dan kondisi 

tidak terjadi serangan. Pada saat pengukuran dilakukan maneuver 3 kali 

dan diambil nilai tertinggi, jika dalam pengobatan bronkodilator maka 

pengukuran APE dilakukan sebelum dan sesudah bronkodilator. 10 

 Nilai APE terbaik adalah nilai APE tertinggi yang dapat dicapai selama 

periode penilaian tersebut, saat dalam pengobatan efektif dan tidak terjadi 

serangan. Bila nilai APE terbaik yang didapat <80% prediksi walau 

setelah bronkodilator, atau variabiliti harian >20% (setelah bronkodilator), 

maka pengobatan agresif diberikan untuk mendapatkan nilai terbaik dan 

monitor harian dilanjutkan. Pengobatan agresif adalah operasi, misalnya 

tonsilektomi.10–12 Dalam pengobatan agresif tersebut, monitor APE 

dilanjutkan dan diambil nilai APE tertinggi sebagai nilai APE terbaik 

(personal best). 9 

 Nilai APE tidak selalu berkorelasi dengan parameter pengukuran 

fisiologi paru lain, di samping itu APE juga tidak selalu berkorelasi 

dengan derajat berat obstruksi. Oleh karenanya pengukuran nilai APE 

sebaiknya dibandingkan dengan nilai terbaik  sebelumnya, bukan nilai 
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prediksi normal, kecuali tidak diketahui nilai terbaik penderita yang 

bersangkutan. 46 

 Penilaian APE berdasarkan 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. 47,48 
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2.12 Kerangka Teori 
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Gambar 2. Kerangka Teori. 
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2.15 Kerangka Konsep 
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Gambar 3. Kerangka Konsep. 

	


