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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Asma merupakan masalah kesehatan dunia yang tidak hanya 

terjangkit di negara maju tetapi juga di negara berkembang (Mumpuni & 

Wulandari, 2013). Asma termasuk salah satu penyakit paru alergi dan 

imunologi yang merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh tanggap reaksi 

yang meningkat dari bronkus dan trakea terhadap berbagai macam 

rangsangan. Tanda gejala dari penyakit ini berupa penyempitan yang 

menyeluruh dari saluran napas sehingga menyebabkan kesukaran bernapas. 

Penyempitan ini bersifat dinamis dan derajat penyempitan dapat berubah, 

baik secara spontan maupun karena pemberian obat (Sundaru & Sukamto, 

2014). 

Terdapat dua jenis asma diantaranya: Asma Bronkhial dan Asma 

Kardinal (Nurarif & Kusuma, 2015). Asma bronkhial  adalah penyakit 

radang/inflamasi kronik pada paru yang dikarakterisir oleh adanya 

penyumbatan saluran napas (obstruksi) yang bersifat reversibel dan 

kemunculannya sangat mendadak jika tidak diberikan pertolongan pertama 

maka akan mengakibatkan resiko kematian. Sedangkan Asma Kardinal 

dimana asma yang timbul akibat kelainan jantung dan biasanya terjadi pada 

malam hari dimana disaat penderita sedang tidur atau disebut dengan 

Paroxymul dyspnea (Nurarif & Kusuma, 2015). 

Prevalensi asma dalam tiga tahun terakhir di negara maju terus 

mengalami peningkatan dan separuhnya pernah dirawat di rumah sakit dan 
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melakukan kunjungan tiap tahunnya ke bagian gawat darurat. Jumlah 

penderita asma berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 23 

orang (58%)  laki-laki sebanyak 17 orang (42%), sebagian besar berumur 36-

55 tahun sebanyak 25-35 orang (83%) Angka kematian asma terus meningkat 

hingga 180.000 orang pertahun dengan jumlah penderita di seluruh dunia 

berkisar tiga ratus juta orang (GINA, 2012). 

Data dari Center for Chronic disease prevention and control pada 

agen kesehatan masyarakat Canada menyatakan bahwa kejadian asma tahun 

1994-2005 pada perempuan dan laki-laki diatas usia 12 tahun  meningkat 

secara signifikan dari 6,3% menjadi 8,4 % (Bateman, E.D, 2011). Prevalensi 

asma di Indonesia belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan 2-5% 

penduduk Indonesia menderita asma. Asma dapat muncul pada usia berapa 

saja, mulai dari balita, prasekolah, sekolah atau remaja, selain itu asma 

menempati urutan ketiga  dari sepuluh besar penyebab kesakitan dan 

kematian di Indonesia (Departemen Kesehatan, 2012). 

Survei Kesehatan Rumah Tangga menyatakan 225.000 orang 

meninggal karena asma (Yogyakarta, 2011). Tahun 2013 menurut Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Nasional, ditemukan penyakit asma 

sebanyak 4,5 % dari 222.000.000 total populasi nasional, badan penelitian 

dan pengembangan kesehatan dalam rangka mengetahui berbagai prevelensi 

penyakit pada tahun 2007 mendapatkan bahwa prevalensi asma di Sumatera 

Barat  3, 58 % (Zara, 2011). Gorontalo dengan prevalensi 7,23 dan di 

Provinsi NAD (Aceh) sebesar 0,09 % (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan, 2013). 
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RISKESDAS Provinsi Bali tahun 2013 menyatakan bahwa penyakit 

asma di Bali menempati urutan keenam dari 33 provinsi di Indonesia, Secara 

umum pada tahun 2013 di Bali jumlah penderita asma mencapai 6,2 juta 

penderita dan anak-anak mencapai 3,9 juta (Riskesdas, 2013). Jumlah 

penderita asma tertinggi di Bali berada di Kabupaten Karangasem sebanyak 

12,3 juta (Kementerian Kesehatan RI Provinsi Bali, 2013). Asma di 

Kabupaten Gianyar menempati tempat keenam jumlah penyakit rawat jalan 

terbanyak di Kabupaten Gianyar dengan prevalensi 5,81% setelah penyakit 

telinga (BPS Kabupaten Gianyar, 2016), dan usia anak prasekolah dan 

sekolah (1-10 tahun) yang terkena asma di Kabupaten Gianyar berkisar 2,4% 

sehingga menempatkan Kabupaten Gianyar diposisi ke lima (RISKESDAS, 

2013).  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui studi kasus di UPT 

KESMAS Sukawati I diperoleh data pasien asma dari tahun 2016-2017 

sebanyak 239 pasien, terdiri dari Laki-laki: 123 pasien, perempuan: 116 

pasien. Tahun 2018 terhitung dari bulan Januari hingga Agustus tercatat 

jumlah penderita 121 pasien terdiri dari Laki-laki: 68 pasien, dan perempuan: 

53 pasien. 

Penelitian  C. H. Chiang et al di Asthmatic Clinic of The Pulmonary 

Division of Tri-service General Hospital Taipe  pada tahun 2009 

mendapatkan faktor pencetus serangan asma berupa polusi udara (asap rokok) 

berkisar 52,7 % pasien, perubahan cuaca 76,5% pasien, latihan fisik 

(exercise) berkisar 75,2% pasien, faktor emosional pada 58,8% pasien, 

makanan tertentu berkisar 59,6% dan debu 15,8 %, (Herdi, 2011). 
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Terdapat 1,8 juta/tahun  kunjungan pasien asma ke Departemen Gawat 

Darurat di Amerika Serikat. Sebanyak 504.000 pasien dipulangkan dari Unit 

Gawat Darurat dan setiap tahunnya 4000 orang meninggal karena asma. 

Diantara pasien asma dewasa, 19% datang ke Departemen Gawat Darurat 

paling tidak sekali dalam setahun, pada anak-anak 34% datang ke 

Departemen Gawat Darurat untuk mendapatkan pelayanan asma, dan hanya 

15% yang melakukan follow up rawat jalan dalam 30 hari dari saat 

dipulangkan dari Emergency Departement (Asthma Initiative of Michigan, 

2012). Selain itu sebagian besar pasien datang kembali ke Emergency 

Departement karena perburukan kondisi, Padahal saat pemulangan mereka 

diberikan edukasi tentang asma dan penanganannya ini menandakan 

manajemen kesehatan yang buruk (Onigbanjou, 2011). 

Melalui penelitiannya yang berjudul Asthma Insight and Reality in 

Asia Pasific (AIRIAP) menemukan bahwa 98% dari 4.805 pasien Asma di 

Asia Pasifik yang masuk dalam kategori asma tidak terkontrol dan dalam hal 

ini 64 persen dari 400 orang penyandang asma di Indonesia juga termasuk 

dalam kategori asma tidak terkontrol. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

edukasi asma yang didapatkan masyarakat dari tenaga kesehatan setempat. 

Kebiasaan tenaga kesehatan, hanya mengatasi gejala penyakit asma tanpa 

memberikan konstribusi pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara 

meminimalisasi faktor penyebab kekambuhan Asma tersebut (Hudoyo, 

2014). 

Sebuah penelitian tentang proporsi asma terkontrol dan tidak 

terkontrol dari kekambuhan asma. Berdasarkan hasil pemeriksaan ACT 



5 

 

didapatkan bahwa hanya 1 pasien yang terkontrol penuh dan 113 (33%) yang 

terkontrol sebagian. Sebagian besar pasien 230 orang (67%) tidak terkontrol. 

Satu orang pasien terkontrol penuh merupakan pasien dengan derajat asma 

intermiten dengan pengetahuan tentang asma yang baik dan aktif mengikuti 

kegiatan senam asma dan selalu berusaha menghindari faktor pencetus (Deva, 

2011). 

Menurut (Ducharme, F.M, 2011) kunjungan pasien asma ke 

Departemen Gawat Darurat merupakan tanda gagalnya manajemen kesehatan 

karena adanya hubungan dengan kontrol yang buruk terhadap obat-obatan, 

tidak memiliki rencana tindakan tertulis atau written asthma action plans 

(WAAPs), tidak ada edukasi pada saat kunjungan ke fasilitas kesehatan, 

dimana itu semua adalah kunci dari panduan manajemen kesehatan mandiri 

penyakit asma. Sehingga untuk mengatasi itu menurut studi oleh Rank, et.al., 

(2008) kombinasi antara edukasi dengan kepemilikan Written Asthma Action 

Plans (WAAPs) dapat meningkatkan ketaatan dalam pengobatan, selain itu 

juga sangat membantu bagi pasien untuk mengenali keparahan penyakitnya, 

diperlukan upaya pencegahan asma yang baik, pentingnya upaya pencegahan 

yaitu salah satunya agar para penderita tidak mengalami kekambuhan 

penyakitnya. Penderita tidak sering ke pelayanan kesehatan untuk berobat, 

Selain itu para penderita harus tahu tentang asma, penyebab, gejala dan cara 

pencegahan yang baik, jika pengetahuan penderita meningkat penderita akan 

melakukan pencegahan dengan baik dan tidak mengalami serangan yang 

berulang. Sehingga diperlukannya kesiapan dari pederita asma untuk 

meningkatkan manajemen kesehatannya dan kepatuhan menjalankan program 
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pemerintah yaitu GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan posbindu 

PTM guna mencegah, mendeteksi  dini, pengobatan,    dan    rehabilitasi. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai menyajikan studi kasus dalam bentuk Karya 

Tulis Ilmiah dengan judul Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Asma 

edngan Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan di wilyah kerja UPT 

Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 2018. 

 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian latar belakang berikut dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: “Bagaimana Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien 

Asma dengan Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan di Wilayah Kerja 

UPT Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 2019 ?” 

 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Asuhan 

Keperawatan pada Pasien Asma dengan Kesiapan Peningkatan 

Manajemen Kesehatan di UPT Kesmas Sukawati 1 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi Pengkajian Asuhan Keperawatan pada Pasien Asma 

dengan Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan. 

b. Mengidentifikasi Rumusan Diagnose pada Gambaran Asuhan 

Keperawatan pada Pasien Asma dengan Kesiapan Peningkatan 

Manajemen Kesehatan. 
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c. Mengidentifikasi Intervensi Keperawatan dengan Masalah Kesiapan 

Peningkatan Manajemen Kesehatan pada Pasien Asma. 

d. Mengidentifikasi Implementasi Keperawatan dengan Masalah Kesiapan 

Peningkatan Manajemen Kesehatan pada Pasien Asma. 

e. Mengidentifikasi Evaluasi Keperawatan dengan Masalah Kesiapan 

Peningkatan Manajemen Kesehatan pada Pasien Asma. 

 

D. Manfaat Studi Kasus  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1) Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu 

keperawatan tentang Asuhan Ilmu Keperawatan pada Pasien Asma 

dengan Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan. 

2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan 

Asuhan Keperawatan pada Pasien Asma dengan Kesiapan 

Peningkatan Manajemen Kesehatan. 

b. Bagi institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagi sumber informasi bagi institusi 

pendidikan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di 

masa mendatang dan dapat digunakan sebagai referensi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pelayanan Kesehatan 

1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Asuhan 

Keperawatan pada Pasien Asma dengan Kesiapan Peningkatan 

Manajemen Kesehatan. 
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2) Dapat membantu menerapkan Asuhan Keperawatan pada Pasien 

Asma dengan Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan. 

b. Bagi Pasien  

Memberikan pengetahuan tambahan pada pasien dan keluarga 

sehingga dapat mengetahui tentang penyakit asma. 

c. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan 

observasi dalam memberikan Asuhan Keperawatan pada Pasien Asma 

dengan Kesiapan Peningkatan Manajemen Kesehatan dan untuk 

menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam penatalaksanaan 

keperawatan pada pasien asma. 
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