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Respirasi

1. Kegiatan menginhalasi dan mengekshalasi udara 
dengan tujuan mempertukarkan oksigen dengan 
CO2 = bernafas/ventilasi

2. Proses metabolisme selular dimana O2 dihirup, 
bahan2 dioksidasi, energi dilepaskan dan CO2 serta 
produk yang sdh dioksidasi dihembuskan
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Mensuplai oksigen pada darah ke seluruh organ, 
mencakup :

 Ventilasi pulmonar

 Inhalasi gas ke dalam paru2

 Ekshalasi gas keluar paru2

 Pertukaran gas, pengkondisian gas, produksi suara, 
penciuman dan pertahanan

Fungsi utama sistem respirasi
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Sistem respirasi

 Terdiri atas saluran nafas atas dan saluran nafas bawah

 Fungsi :

 Pengkonduksi / zona penghubung transpor udara

Menyaring, menghangatkan, melembabkan

 Lubang hidung/anterior nares, saluran nafas, sinus, 
faring, laring, trakhea, bronkhi, bronkhiol

 Respirasi / zona respirasi

Tempat pertukaran gas

Bronkhiol, duktus alveolar, alveoli
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Saluran nafas atas
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Saluran nafas atas

Nasal cavity/rongga hidung

 Dilapisi selaput lendir 
mengandung pembuluh darah

 Bersambung dg faring & selaput 
lendir sinus

 Dilapisi sel epitel berambut dg sel 
lendir

Anterior nares/nostril

Saluran dalam lubang hidung, 
bermuara di vestibulum hidung. 
Mengandung kelenjar sebaseus 
ditutupi bulu kasar
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Sinus

 Terdiri dari 4 tulang  : frontalis, ethmoidalis, sfenoidalis, 
maksilaris 

 Dihubungkan dengan rongga hidung oleh duktus
 Diselimuti oleh sel epitelium yang berambut seperti halnya 

rongga hidung

9Lia Amalia / SF ITB



 Digunakan pada sistem respirasi & pencernaan

 Biasa disebut tenggorok (-an)

 Jalan udara & makanan

 Berawal dr dasar tengkorak sampai persambungannya dg esofagus
pada ketinggian tulang rawan krikoid

 Letaknya di belakang laring

 Dindingnya dikelilingi oleh mukosa dan mengandung otot rangka
yang terutama digunakan untuk menelan

 Terbagi menjadi 3 bagian yang berdampingan letaknya:

 nasofaring

 orofaring

 laringofaring

Pharynx/Faring
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Pharynx/Faring
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Larynx/Laring

 Disebut juga kotak suara (menghasilkan suara)

 Saluran berbentuk silindris yang terikat di belakang oleh 
laringofaring & di bagian depan oleh trakhea

 Mencegah tersedaknya bahan2 masuk ke dalam saluran 
nafas bawah 

 Mengkonduksi udara masuk ke saluran nafas bawah 

 Ditunjang oleh 6 buah rangka kartilage/tulang rawan (tiroid, 
krikoid, 2 aritenoid, kuneiform, kornikulata) yang diikat 
bersama oleh ligamen dan otot 
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• Ligamen inferior disebut ligamen vokal, diselimuti oleh 
membran mukus yang disebut lekukan vokal  pita suara, 
karena menghasilkan suara ketika udara melewatinya 

• Ligamen superior disebut ligamen vestibular, bersama 
dengan mukosa yang menyelimutinya disebut lekukan 
vestibular  tidak menghasilkan suara tetapi melindungi pita 
suara

• Lekukan vestibular berikatan dengan tulang rawan 
kornikulata

• Tegangan, panjang & posisi lekukan vokal menentukan 
kualitas suara 

Produksi suara (1)
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Produksi suara (2)

Lekuk 

vestibular

Lekuk

vokal
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Nasopharynx/nasofaring

 Letak : daerah paling superior dari faring

 Terletak posterior terhadap rongga hidung dan superior 
terhadap soft palatum, yang memisahkannya dengan rongga 
mulut 

 Secara normal, hanya dilalui oleh udara 

 Bahan dari rongga mulut dan orofaring dihambat masuk 
nasofaring oleh soft palatum, yang akan naik saat kita menelan

 Pada sisi dinding nasofaring, sepasang tuba auditori 
menghubungkan nasofaring pada telinga bagian tengah.

 Dinding nasofaring posterior juga terdapat tonsil faringeal 
tunggal yang biasa disebut adenoid
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Oropharynx/orofaring

 Daerah bagian tengah faring, posterior terhadap rongga 
mulut

 Terikat oleh sisi superior soft palatum dan inferior tulang 
hioid 

 Jalan respirasi dan pencernaan tempat udara dan 
makanan/minuman yang ditelan lewat 

 Terdapat organ limfatik yang merupakan pertahanan awal 
tubuh terhadap bahan asing yang teringesti atau terhirup 

 Tonsil palatine terdapat pada dinding, di antara lengkungan  
dan tonsil lingual terdapat pada dasar lidah
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Laringopharynx/laringofaring

 Inferior, bagian sempit faring 

 Berada inferior dari tulang hioid dan berlanjut dengan 
laring dan esofagus

 Berakhir pada batas superior esofagus dan terhadap batas 
inferior tulang rawan krikoid  pada laring

 Laring membentuk dinding anterior yg dilapisi epitelium 
squamosa non keratin  yang berlapis

 Memungkinkan dilewati baik makanan dan udara 
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Trakhea (1)

 Organ berbentuk tabung agak  kaku, fleksibel sering 
disebut batang tenggorok

 Dinding anterior and lateral trakhea ditunjang oleh 15-
20 tulang rawan berbentuk C  

 Cincin tulang rawan memperkuat dan memberikan 
kekakuan pada dinding trakhea menjamin trakhea 
tetap terbuka setiap saat

 Cincin tulang rawan dihubungkan oleh lapisan elastik 
yang disebut ligamen anular
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 Berada pada mediastinum dan anterior terhadap esofagus, 
inferior terhadap laring & superior terhadap bronchi primer 
paru2

 Trakhea terbagi menjadi 2 cabang/tabung yang lbh kecil 
brokhi primer kiri & kanan 

 Tulang rawan trakhea paling inferior memisahkan brokhi 
primer sejak awal dan membentuk carina

Trakhea (2)
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Cabang bronkhi (1)

 Mrp percabangan teratas dari sistem pengkonduksi 
udara yang berasal dari bronkhi kiri dan kanan  

 Secara progresif bercabang menjadi tabung2 
menyempit, bercabang melalui paru2 sebelum berakhir 
pada bronkhiol akhir

 Dinding bronkhi primer ditunjang oleh cincin tulang 
rawan hyalin menjamin selalu terbuka 

 Bronkhus primer kanan lebih pendek, lebih lebar dan 
berorientasi lebih vertikal dibanding bronkhus primer kiri 
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Cabang bronkhi (2)

 Bronkhi primer memasuki hilum tiap paru2 bersamaan 
dengan pembuluh darah pulmonar, pembuluh limfatik 
dan saraf.

 Tiap bronkhus primer bercabang menjadi beberapa 
bronkhi sekunder (lobus bronkhi) 

 Paru2 kiri memiliki 2 bronkhi sekunder  punya 2 lobus 

 Paru2 kanan memiliki 3 lobus dan 3 bronkhi sekunder 

 Selanjutnya terbagi lagi menjadi bronkhi tersier

 Paru2 kanan memiliki 10 bronkhi tersier, paru2 kiri oleh 
8-10 bronkhi tersier  

22Lia Amalia / SF ITB



23Lia Amalia / SF ITB



24Lia Amalia / SF ITB



Bronkhiol, duktus alveolar & alveoli

 Mengandung kantung kecil alveoli

 Diameter alveolus  + 0,25 - 0,5 mm

 Berdinding tipis meningkatkan difusi gas melalui 
alveolus & darah pada kapiler pulmonar 

 Pertukaran gas terjadi di bronkhiol dan duktus alveolar 
pada paru2 ( +300–400 juta alveoli)
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Paru-paru

 Berbentuk menyerupai kerucut

 Memiliki dasar lebar, konkaf berada sepanjang 
diagfragma 

 Kedua paru2 dibatasi oleh dinding toraks anterior, 
lateral & posterior dan dilindungi oleh tulang rusuk

 Paru2 dipisahkan satu sama lain oleh mediastinum
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Pleura and rongga pleura (1)

• Permukaan luar tiap paru2, berdekatan dinding toraks 
internal yang dibatasi oleh membran serosa  pleura 
yang dibentuk oleh epitelium squamosa

• Permukaan luar tiap paru2 diselimuti oleh pleura viseral, 
sdgkan bagian dinding internal permukaan lateral 
mediastinum dan permukaan superior diagfragma 
dibatasi oleh pleura parietal 
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 Lapisan pleura parietal and viseral berlanjut pada 

hilum dari tiap paru2 

 Ruang antara lapisan membran serosa  rongga 

pleura

 Membran pleura menghasilkan cairan serosa yang 

tersirkulasi di dalam rongga pleura & berfungsi sbg 

lubrikan meminimalkan friksi selama bernafas

Pleura and rongga pleura (2)
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Respirasi

Melibatkan empat proses :

 Ventilasi (pergerakan udara keluar-masuk paru-paru),

 Respirasi eksternal (pertukaran gas antara darah dan
ruang paru-paru yang terisi udara)

 Transpor gas respirasi di dalam darah (transpor O2 dan
CO2 antara paru-paru dengan sel jaringan)

 Respirasi internal (pertukaran gas antara darah sistemik
dengan sel jaringan)
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Respirasi eksternal (1)

 Dilakukan di paru-paru

 Fungsi pertukaran gas (O2 dan CO2)

 Proses : 

 O2 masuk melalui hidung/mulut  trakhea, bronkhial 
alveoli  kapiler pulmonaris

 O2 menembus membran alveoli kapiler  Ikatan dg Hb 
eritrosit  ke jantung

 O2 dipompa ke arteri ke semua bagian tubuh

 Darah meninggalkan paru-paru dengan PO2 100 mmHg 
(95% Hb penuh O2)
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 Proses.. :

Di paru-paru CO2 (sbg hasil buangan 
metabolisme) menembus memb. alveolar-
kapiler dr kapiler darah ke alveoli  bronkhial 
trakhea  keluar melalui hidung/mulut

Respirasi eksternal (2)
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Respirasi internal 

Darah dg Hb-O2 jenuh (oksiHb)  ke slh tubuh 
masuk kapiler  sel jaringan mengambil 02 dr Hb, 
darah menerima CO2 (buangan oksidasi)
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APA YANG TERJADI PADA 

SAAT BERNAFAS ?
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Tekanan intrapulmonar adalah tekanan di dalam
alveoli. Tekanan intrapleural adalah tekanan di dalam
rongga pleura; tekanan intrapleural selalu negatif
terhadap tekanan intrapulmonar dan tekanan
atmosfir.

Mekanisme bernapas (1)

Hubungan Tekanan dalam Rongga Dada
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Hukum Boyle

“Tekanan gas menurun jika volume ruang meningkat, 
begitupula sebaliknya”

 Saat vol rongga dada meningkat walaupun sedikit selama inhalasi, 
tekanan intrapulmonar sedikit menurun & udara mengalir ke
dalam paru-paru melalui saluran konduksi

 Aliran udara masuk ke paru-paru dr daerah tekanan tinggi
(atmosfer) ke daerah tekanan rendah (intrapulmonar)

 Ketika vol rongga dada menurun selama ekshalasi, tekanan
intrapulmonar meningkat dan mendorong udara keluar dr paru-
paru menuju atmosfer
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• Gas berjalan dari suatu tempat bertekanan tinggi ke tempat
bertekanan rendah.

• Inspirasi terjadi bila diafragma dan otot interkostal berkontraksi,
yang meningkatkan ukuran (dan volume) dada. Ketika tekanan
intrapulmonar turun, udara masuk ke paru-paru sampai tekanan
intrapulmonar dan tekanan atmosfir sama

• Ekspirasi lebih bersifat pasif, terjadi begitu otot-otot inspirasi
berelaksasi dan paru-paru kembali ke semula. Bila tekanan
intrapulmonar melebihi tekanan atmosfir, udara keluar dari paru-
paru.

Ventilasi Pulmonar: Inspirasi dan Ekspirasi

Mekanisme bernapas (2)
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Inspirasi
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Ekspirasi
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Proses Inspirasi - Ekspirasi

Inspirasi Ekspirasi

Diafragma kontraksi, 
menurunkan & memipihkan
dasar tulang rusuk

 Diafragma relaksasi, 
mendorong kembali tulang
rusuk ke posisi semula

Otot interkostalis kontraksi, 
menarik tl. rusuk ke atas

 Otot interkostalis relaksasi, tl. 
rusuk bergerak ke bawah

Paru-paru membesar, tekanan di
dalam menurun

 Ruang paru-paru mengecil, 
tekanan di dalam meningkat

 Tekanan atmf. eksternal yang lbh
tinggi mendorong udara masuk
ke paru-paru

 Udara keluar dari paru-paru
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 Normal butuh + 300 liter O2/hari.  Keadaan tubuh bekerja berat 
O2  yang diperlukan + 10-15X. 

 Ketika O2 menembus selaput alveolus, Hb akan mengikat O2

yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan 
udara.

 Pada pembuluh darah arteri, PO2 100 mmHg, dg 19 cc O2. 
Sedangkan pada pembuluh darah vena PO2 40 mmHg, dg 12 cc 
O2. CO2 yg dihasilkan tubuh + 200 cc (tiap liter darah mampu 
melarutkan 4,3 cc CO2)

 CO2 yang dihasilkan  keluar jaringan menuju paruparu dengan 
bantuan darah

Respirasi Pada Tubuh Manusia
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Bagaimana gas dapat masuk ke dalam alveoli ?

 VENTILASI yang terjadi spontan (mis pada saat bernafas) atau 
buatan (ventilasi mekanik) ad pergerakan udara antara lingkungan 
dan alveoli

 Udara merupakan campuran gas. Berdasarkan hukum Dalton, 
tekanan total campuran gas adalah penjumlahan tekanan individual 
gas2 di dalamnya. Dalam udara kering, pada tekanan  760 mHg,  
78% tekanan total disebabkan oleh molekul nitrogen dan 20% nya 
oleh O2

 Ventilasi diukur : frekuensi pernapasan X volume tiap nafas

 Ventilasi memelihara konsentrasi normal O2 & CO2 dalam gas 
alveolar & melalui proses difusi, juga memelihara tekanan parsial 
normal O2 dan CO2  dalam aliran darah dari kapiler 
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Transpor gas di dalam darah (1)

 Gas dibawa dalam darah dalam 2 bentuk terlarut di 
dalam plasma atau dalam ikatan dengan Hemoglobin 
(Hb)

 Hb dalam eritrosit mampu berikatan dengan cepat & 
reversibel dgn O2 meningkatkan solubilitas O2 
dalam darah

 Pada situasi normal, > 95% volume O2 yang diberikan 
darah ditranportasikan dalam eritrosit, berikatan 
dengan Hb.
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 Jumlah O2 yang berikatan dg Hb tergantung pada PO2 

plasma di sekitar eritrosit dan jumlah situs ikatan sel 
darah merah yang tersedia dalam sel darah merah 

 Jumlah situs ikatan yang potensial tergantung sebagian 
besar pada total jumlah molekul Hb dalam darah

 O2 membentuk ikatan dgn Hb dengan cepat dan 
reversibel membentuk oksihemoglobin (HbO2)

 Jumlah O2 yang dibawa Hb akan meningkatkan secara 
cepat pada PO2 60 mm Hg

Transpor gas di dalam darah (2)
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3 cara transpor CO2 dalam darah

1. CO2 terlarut

 CO2 terlarut > dibanding O2

 5% CO2 ditransport dlm bentuk tidak berubah, larut dlm plasma

2. Terikat dg Hb & protein plasma 

 CO2 terikat reversibel dg Hb  carbamino-Hb. CO2 tidak terikat dengan besi, 
seperti halnya O2, tetapi terikat dg senyawa amino pada rantai polipeptida Hb.

 CO2 jg terikat pada senyawa amino pada rantai polipeptida protein plasma 

 + 10% CO2 ditranspor berikatan dg Hb & protein plasma

3. Ion bikarbonat (HCO3- ) 

 Mayoritas CO2 ditranspor dengan cara ini 

 CO2 masuk ke eritrosit kapiler jaringan dan berikatan dg air  asam karbonat 
(H2CO3). 

 Rx ini dikatalisasi oleh anhidrase karbonat dalam  eritrosit. Asam karbonat lalu 
terdisosiasi  :  ion bikarbonat (HCO3

-)  & hidrogen (H+).
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Proses Kimiawi Respirasi

1) Pembuangan CO2 dari paru-paru : H+ + HCO3

H2CO3 H2O + CO2

2) Pengikatan oksigen oleh hemoglobin : Hb + O2

HbO2

3) Pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel 
HbO2 Hb + O2

4) Pengangkutan karbondioksida di dalam tubuh : CO2 + 
H2O  H2CO3 
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1. Respirasi Dada/kostal
• Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut
• Tulang rusuk terangkat ke atas
• Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan

udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam
tubuh

2. Respirasi Perut/diafragma
• Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi
• Diafragma datar
• Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan

tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk
ke paru-paru.

2 cara respirasi
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Komposisi gas yang diinspirasi & diekspirasi

 Inspirasi

 Nitrogen (N2) : 78,6%

 Oksigen (O2) 20,9%

 CO2 0,4%

 H2O 0,5%

 Ekspirasi

 Nitrogen (N2) 74,8%

 Oksigen 15,3%

 CO2 3,7%

 H2O 6,2%
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Otot-otot penggerak rusuk (1)

 Otot2 scalene membantu meningkatkan ukuran rongga dada 
dengan mengangkat rusuk ke-1, 2 selama inhalasi kuat 
berlangsung

 Rusuk terangkat selama kontraksi interkostalis eksternal 
meningkatkan ukuran rongga dada transversal selama inhalasi

 Kontraksi interkostalis internal menekan rusuk hanya selama 
ekshalasi kuat

 Ekshalasi normal tidak memerlukan usaha otot yang aktif
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Otot-otot yang penggerak rusuk (2)

 2 otot toraks posterior jg membantu respirasi  letaknya di 
dalam dorsi trapezius & latissimus, di luar otot erector spinae

 Serratus posterior superior mengangkat rusuk 2-5 selama 
inhalasi

 Serratus posterior inferior menekan rusuk 8-12 selama 
ekshalasi

 Otot-otot asesoris disamping itu juga membantu aktivitas 
respirasi

 Pectoralis minor, serratus anterior & sternocleidomastoid
membantu proses inhalasi kuat, sedangkan otot abdominal 
(external & internal obliques, transversus abdominis & rectus 
abdominis) membantu ekshalasi
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External 
obliques

Expiratory
abdominals

Otot-otot yang penggerak rusuk (3)
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2 faktor pengendali pernapasan

 Kimia :

 Pusat pernapasan sangat peka terhadap reaksi alkali darah hrs 
dipertahankan

 CO2 mrp produk asam dr metabolisme merangsang pusat 
pernapasan mengirim impuls saraf yg bekerja atas otot 
pernapasan

 Pengendalian saraf

 Pusat pernapasan 

Medula oblongata yg mengeluarkan saraf eferen ke otot 
pernapasan  diantarkan oleh saraf frenikus ke diafragma

 Sumsum  impulsnya berjalan dr daerah toraks melalui 
saraf interkostalis merangsang otot interkostalis 
kontraksi ritmik pada otot diafragma & interkostalis
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Pengendalian saraf
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Pengendalian ventilasi/respirasi oleh pusat 
pernapasan di otak

 Trakhea, cabang bronkhial dan paru-paru dikendalikan 
oleh sistem saraf otonom

 Serabut saraf otonom yang mengendalikan jantung juga 
memiliki percabangan ke struktur respirasi

 Secara tidak sadar, aktivitas ritmik yang menghantarkan 
dan menghilangkan gas respirasi diatur oleh medula 
oblongata

 Pusat pengatur respirasi ada di reticular formation yg 
melewati medula oblongata dan pons

60Lia Amalia / SF ITB



Volume Respirasi dan Pengujian Fungsi Pulmonar

Ada empat jenis volume respirasi:

• volume tidal,

• volume inspirasi cadangan,

• volume ekspirasi cadangan,

• volume residual.

Ada empat jenis kapasitas respirasi:

• kapasitas vital

• residual fungsional

• Inspirasi

• kapasitas paru-paru total

Volume dan kapasitas paru-paru dapat diukur melalui respirometri.

61Lia Amalia / SF ITB



 Kapasitas total paru-paru = daya muat udara dlm paru-paru total = 
4500-5000mL

 Volume tidal = 500 mL  vol yang dihirup & dihembuskan keluar 
pada pernapasan normal

 Volume residual = volume gas yang tersisa di paru-paru pada akhir 
ekhalasi maksimal

 Kapasitas vital = vol udara yg dapat dicapai masuk & keluar paru-
paru pada penarikan napas & pengeluaran napas paling kuat

 Dead space anatomik/ruang mati = volume (sekitar 150 ml) dari 
jalan nafas yang terisi udara. Volume DSA bertambah bila alveoli 
tidak berfungsi dalam pertukaran gas & jumlahnya menjadi dead 
space total.

Volume Respirasi dan Pengujian Fungsi Pulmonar
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Volume dan kapasitas respirasi pria-wanita
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Ventilasi per menit, (= vol. gas ventilasi dalam 1 menit) 
dinyatakan sebagai : 

Ventilasi per menit = vol. tidal x nafas/menit

Ventilasi alveolar, (= vol. gas ventilasi  yang tersedia untuk 
permukaan alveoli per menit) dinyatakan sebagai

Ventilasi alveolar = (vol. tidal – ruang mati/DSA) x nafas/menit 
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Spirometer
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OLAH RAGA

 Terjadi proses pembakaran bahan di dalam 
tubuh yang lebih cepat dibanding situasi 
normal 

 Olahraga  tubuh membakar energi 
(bentuk lemak) tersimpan  sel dan organ 
akan bekerja pada tingkat tinggi 
penggunaan O2  meningkat + menghasilkan 
CO2 

 Medula (mengatur respirasi) mengenali peningkatan produksi CO2 
mengembang kempiskan paru2  pada kecepatan lebih tinggi untuk lebih cepat 
membuang produk buangan/CO2  dan membawa suplai O2 >>

 Sirkulasi O2 berlangsung lebih cepat  mencapai  sel dan organ lebih cepat  
dibanding pada saat tidak OR
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 Kecepatan pernapasan meningkat

 Kedalaman bernapas meningkat > kapasitas vital

 Aliran darah ke paru-paru meningkat

 Peningkatan pengambilan & penggunaan O2

OLAH RAGA
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Penuaan & sistem respirasi

Penuaan menimbulkan sistem respirasi kurang efisien beberapa
perubahan struktural

 Penurunan elastisitas jaringan penghubung paru-paru & dinding
rongga dada

 <<< elastisitasmenurunkan jumlah gas yang dipertukarkan
tiap napasmenurunkan kecepatan ventilasi

 Emfisema dapat mengakibatkan hilangnya fungsi alveoli

 <<  kapasitas pertukaran gas dapat mengakibatkan orang yg
lebih tua memiliki nafas pendek

 Debu & polutan secara bertahap terakumulasi dalam nodus
limfe dan paru2
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Flu - Cold

 Flu 
Gejala : lebih berat dibanding cold, mendadak, 
Tenggorokan sakit, demam, sakit kepala, nyeri otot, 
kongesti & batuk. Diderita selama 1 minggu.

 Cold : 
Gejala : tenggorokan sakit, hilang setelah 1-2hr, hidung
berair, batuk pada hari ke- 4-5 hari. Jarang terjadi demam
pd orang dewasa. Diderita selama lebih 1 minggu
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