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ABSTRAK 

Sistem pemafasan atau sistem respirasi mempakan materi yang penting pada mahasiswa ilmu keseliatan. 
Pada proses pembelajaran system respirasi yang mempakan sistem pertukaran udara pada tnbuh manusia 
dapat dijelaskan dari sisi fisika. Pertukaran udara yang masuk dan keluar dalam tnbuh manusia menuju ke 
pam-pam dapat bempa aliran udara yang laminar atau turbulen yang disebabkan karna stmktur organ-organ 
pemafasan. Udara dapat mengalir dari atauke pam-pam disebabkan kama perbedaan tekanan pada mulut dan 
pam-pam, perbedaan tekanan ini dapat dianalogikan seperti aliran ams listrik karena perbedaan potensial 
listrik. Sehingga Hnkum OHM ( V = I.R) berlaku pada system pemafasan tersebut. Sedangkan penyimpanan 
udara pada pam-pam di dianalogikan seperti kapasitor penyimpair muatan ( ci = C V). 
Karena proses pemafasan sangat tergantimg dengan banyak tidaknya udara yang masuk dan halangan 

1 
(resistansi) aliran udara. Maka persamaan yang didapat adalah F(t) = F0e~^ sebagai aliran udara dan 

1 
V(t) = C ir(l — j sebagai fnngsi volume udara. Persamaan ini sama dengan persamaan pada system 
osilasi pada rangkaian RC. 

Kata kunci: system pemafasan, rangkaian RC 

1. PENDAHULUAN 
Arti kata Fisika menurut bahasa Yunani physikos yang berarti. "alamiah". dari kata dasar 

physis yang berarti alam memmjukkan bahwa ilmu fisika adalah ilmu sains atau ilmu tentang alam 
dalam arti yang luas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup 
ruang dan waktu. Dengan mempelajari perilaku dan sifat materi dalam bidang keilmuan yang 
sangat beragam hingga perilakunya. Hal ini membuat ilmu fisika dapat berkolaborasi dengan 
berbagai macam keilmuan. yang salah satunya adalah ilmu kesehatan. Fisika mampu menjelaskan 
bagaimana sistem-sistem organ pada tnbuh manusia bekerja. 

Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk menyajikan fisika dalam bentuk yang 
menarik dan mudah dimengerti karena mencoba mengangkat materi dari kehidupan sehari-hari 
yaitu sistem pemafasan. Hal yang akan dibahas pada system pemafasan disini dibatasi pada system 
pemafasan manusia dan system aliran udara dari mulut hingga pam-pam dengan aliran yang 
laminer. 

Diharapkan bahwa dari penelitian ini. akan memberikan pandangan bam bagi mahasiswa 
bahwa fisika menarik. dan system aliran udara pada system pemafasan pada manusia dapat 
dimengerti dengan mudah dan benar oleh mahasiswa. 
2. SISTEM PERNAFASAN 

Alat-alat pemapasan pada system pemafasan manusia berfungsi memasukkan udara yang 
mengandung oksigen ( O,) dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida (CCb) dan 
uap air (HjO). Tujuan dari proses pernapasan sebenamya adalah untuk memperoleh energi111. 
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Sistem pernafasan manusia 
The Human Respiratory System J 
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Sistem pernafasan manusia terdiri dari beberapa bagian 
tubuh. dimulai dari rongga hidung. Udara yangmasuk dari 
rongga hidung akan disaring oleh rambut-rambut halus dan 
selaput lendir. 

Pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok yang disusun 
oleh beberapa tulang rawan ( yang membentuk jakun) ditutup 
oleh katup pangkal tenggorok (epiglotis) seperti dapat 
dilihatpada gambar 2. Katup berfungsi menutup saat menelan 
dan membuka saat bemafas. 

Batang tenggorok (trakea). Batang tenggorok terletak di 
sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada. batang 
tenggorok bercabang menjadi dua cabang tenggorok (bronkus). 

Di dalam paru-paru. cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil 
disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru 
(alveolus) seperti terlihat pada gambar 3. 

Gambar 1. Sistem pernafasan 
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Gambar2. Pangkal tenggorokan Gambar3. alveolus 

Paru-paru, terletak di dalam rongga dada. Paru-paru ada dua buah yaitu paru-paru kanan 
dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas tiga gelambir (lobus) yaitu gelambir atas. gelambir 
tengah dan gelambir bawah. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas dua gelambir yaitu gelambir atas 
dan gelambir bawah. Paru-paru diselimuti oleh suatu selaput paru-paru (pleura). Alveolus dalam 
paru-paru jumlahnya sangat banyak. lebih kurang 300 juta alveolus. Alveolus dikekelingi 
pembuluh-pembuluh kapiler darah. Alveolus bertugas untuk melakukan pertukaran gas yaitu 
oksigen yang masuk dan karbondioksida yang keluar melalui proses difusi 

3 PROSES PERNAFASAN 
Seperti sudah di singgung diatas bahwa system pernafasan atau respirasi dalam tubuh dapat 
dibedakan menjadi dua. yaitu saat menarik napas (inspirasi) atau saat O, diambil dari luar tubuh 
dan saat menarik napas ( ekspirasi) atau saat CCb dilepaskan dari tubuh. Dua cara transportasi 
udara dari dank e dalam tubuh itu pada dasamya dapat terjadi karena adanya perbedaan tekanan 
dalam sistem respirasi manusia |21. Pada proses inspirasi aliran udara dapat terjadi karena otot 
diafragma berkontraksi.Mula-mula otot yang berkedudukan melengkung keatas menjadi lurus 
membuat rongga dada menjadi mengembang. Mengembangnya rongga dada diikuti pula oleh 
mengembangnya otot tulang rusuk sehungga volume rongga dada membesar maka tekanan dalam 
rongga dada menjadi berkurang akibatnya udara dari luar masuk dari hidung menuju ke paru-paru 
sehingga volume paru-paru kembali membesar. Untuk proses ekspirasi terjadi saat otot diafragma 
melemas ( kembali melengkung). tulang rusuk kembali bergerak kearah dalam. mengakibatkan 
rongga dada mengecil sehingga tekanan rongga naik. maka udara dari dalam paru-paru keluar dari 
saluran pernafasan. 
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4. PENDEKATAN TEKANAN DAN VOLUME PADA PARU 

Dari keterangan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada proses pernafasan 
baik inspirasi maupun ekspirasi. besamya tekanan akan sangat tergantung dengan volume dari 
paru-paru12Perbedaan tekanan antara dua titik pengamatan pada system pernafasan dianalogikan 
sebagai besar beda potensial diantara dua titik. Sementara aliran udara pada pernafasan 
dianalogikan sebagai arus listrik . 

Penghitungan tekanan pada paru-paru sering dinyatakan sebagai berikut. Tekanan antara paru- 
paru dan tulang dada sering disebut sebagai tekanan intrapleural atau intrathoratic (Pleu=PT). yang 
besamya adalah. 

P| Pthorax-Patm 
(1) 

(Nilai tekanan PT akan selalu negative). Dimana tekanan Pthorax adalah tekanan pada tulang dada 
dan P atm adalah tekanan di lingkungan luar. Tekanan dalam pam-pam (alveolus) dinyatakan 

sebagai PL yang besamya adalah PL = Piung- Patm. dimana Plung 
adalah tekanan paru-paru. Besar tekanan paru dalam proses inspirasi 
selalu bernila ipositif sedangkan pada proses ekspirasi besar tekanan 
mendekati 0. Sehingga besar tekanan total pada paru dan tulang dada 
adalah. 
Plt = PL + PT (2) 

Gambar 4 memmjukkan gambar paru dan tulang dada yang berada di 
tubuh manusia. 

Keelastisan pam-pam karena kepenuhan volume paru selalu diikuti olehpembahan tekanan pada 
pam. Hal ini didefinisikan sebagai fleksibilitas paru atau dinyatakan sebagai kapasitas pemenuhan 
udara yang dinyatakan dalam symbol (C ) yang besar nya adalah . 

r _ 
— dF 

(3) 

Dimana A I7 = pembahan volume pada pam. dan P = tekanan pada pam. Kapasitas pemenuhan 
udaradalam paru ini sangat mirip dengan Kapasitansi Capasitor yang sangat tergantung dengan 
besar potensial listrik dan muatan . Atau yang sering dinyatakan dalam. 

(4) 

Dimana C disini adalahkemampuan kapasitor menyimpan muatan . dan V adalah potensial listrik 
sedangkan q adalah muatan listrik. Besar kapasitan kapasitor sangat tergantung dengan bahan dan 
bentnk kapasitor. Hal inipun sama dengan Capasitansi pemenuhan udara pada paru yang tergantung 
dengan stmktur bentnk pam dan tulang dada. 
Sehingga jika diinginkan untnk melihat kapasitansi pemenuhan udara dalam pam secara 
kesehnuhan dapat ditnlis dari persamaan (2) dan (3) didapatkanlah besar C pada paru dan tulang 
dada adalah. 

— = — + — 
cn ci cj 

(5) 

Gambar 4. Gambar paru- 
paru dan tulang dada 
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Dimana CL adalah kapasitas pemenuhan udara pada paru dan CT adalah kapasitas pemenuhan udara 
pada tulang dada. Persamaan 5 juga identik dengan penghitungan kapasitor total yang disusun seri. 
Karena kapasitans pemenuhan udara di paru ditambahkan dengan kapasitans pemenuhan udara di 
tulang dada. 

Besamya aliran udara pada system pemafasan sebanding dengan perubahan volume tiap waktu atau 
dinyatakan sebagai. F =dV/dt. Aliran udara yang dianalogikan sebagai arus listrik dianggap aliran 
udara yang sifatnya laminar. Sehingga persamaan aliran udara yang sesuai dengan hukum Hagen 
Poiseuille adalah. 

p = — = — 
dt R 

(6) 

Dengan. R dinyatakansebagai resistansi pernafasan. Dimana R resitansi alir udara yang sangat 
tergantung dengan viskositas p. panjang pipa dan jari-jari pipa. Besar resistansi dinyatakan sbb. 

* = -14 n r* 
(7) 

Resistansi dalam sistem pemafasan dapat dilihat pada gambar 5.Resistansi pernafasan terdiri dari 
beberapa bagian yaitu Rn. dinyatakan sebagai resistansi di daerah rongga hidung ( bulu hidung 
yang berfungsi menyaring udas) resistansi pada pipa tracea RT dan Rb sebagai resistansi pada pipa 

Rtat = ^?I + flr+ 
(8) 

Dengan melihat kembali persamaan (6) 
maka didapatkan bahwa variable AP = V. 
atau dapat dikatakan bahwa perbedaan 
tekanan sama dengan potensial. Sehingga 
besaraliran udara akan sama dengan besar 
arus listrik ( F = I) . dimana I adalah arus 
listrik. Maka persamaan (6) identik dengan 
hukum OHM . 

i = ^ 
i! 

(9) 

iljj y 
Dengan = — dan I = - . Jika dianalogikan sisitem pernafasan dapat digambarkan seperti i? R 
gambar 6 sbb. Gambar 6, pendekatan rangkaian 

R P 
O VW II—O 

P Mouth Pl Plung 

Dimana Pmouth adalah tekanan di mulut dan Plung adalah tekanan di pam-pam. R adalah 
resistansi pada sisitem pemafasan dan C adalah kemampuan paru-pam. Atau gamba 6 dapat 

bronchial seperti dapat terlihat pada gambar 5. 

r\ 
h.;- . 
I- 

total resistance « 330 ra/(//s 
nasal area: /?„ »0.6 RiBt 
{filtering the air) 
traciiesi tubr: /?, 2^0.2 R(,< 
{long tu5«) 
bronchial tube: R* »0.l Rt* 
{large cross sectionaJ area oc r2) 

Gambar 5, Resistansi pada organ pernafasan 
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dinyatakan dalam rangkaian laian. seperti gambar 7. dimana perbedaan tekanan antar mulut dan 
paru-paru sama dengan beda potensial 2 titik ( Vc) yang diseri dengan R dan C. 

Dengan mensubtitusikan persamaan (3) dan (6) 
didapatkanlah bahwa. 

&?- F.R-^r = Q (10) 

Untuk mendapatkannilai maksimum dari aliran. maka 
persamaan (10) dideferensialkan menjadi. 

d{hP — F.R — 

Gambar 7. Rangakaian RC AkV 
dhP d{F. R) ^ — 

at dt at 

dt 

= 0 

= 0 

Deangan menanggap bahwa AP = PLT nilai kecil saat ekspirasi maka didapatkan persamaan 
menjadi. 

. AVT 
d(F.R') d-r 

dt dt 
dF \ dAVT 
 1 = 0 
dt RC dt 

Persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan penyelesaian ODE 1. sehingga didapatkan hasil. 

Fit) = Ft=oeA((-l)/RC) ^ dt 

(11) 

Dan. 

V(t) = C. &P H - 
(12) 
Jika dinyatakan dalambentuk gambar adalah seperti gambar 8dan 9. 

/ 

t t'RC ■t- 

Gambar S.grafik perubahan 
volume paru-paru 

t--kc 

Gambar 9. grafik aliran udara pada 
tubuh. 

Gambar(8) dapat diamati jnga mirip dengan grafik pengisian kapasitor. Dan Grafik (9)mirip 
dengan grafik arns pada pengosongan rangkaian kapasitor. Proses ekspirasidinyakan dalam 
persaam 
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vc +vR =0 

C dt 

dq 1 
— + q = 0 
dt RC 

(10) 
Persamaan diatas adalah persamaan orde satu sehingga yang bisa diselesaikan menjadi. 

q = Q0e-"RC 

sehingga vc 
=~g = V0e~"RC dan vR = -vc 

(11) 

dan i = ^- = -^-e~"RC (12) 
R R 

Yang dapat digambarkanseperti gambar 9. Besamya arus pada t = 0 adalah V'^/^ . Sehingga jika 

digambarkan peralihan muatan akan menunjukkan penumnan secara eksponensial dari q(0) = Qo 
sampai q(Go) = 0. seperti gambar 8 di bawah ini. 
5. Kcsimpulan 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa system pernafasan pada manusia dapat didekati 
yang aliranudaranya laminar dapat didekati dengan sistem rangkaian RC. Dimana besar 

/" \ — ~ ^ R Vq —t/RC aliranudara dinyatakan F{t) = Fc,e rc, identik dengan dan i = — = e dan besar 
R R 

( ~ 11 

volume dinyatakan V(t) = C AP ( l - c jjc | sama dengan persamaan muatan 
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