
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Asma merupakan penyakit pada saluran pernapasan yang bersifat kronis.  

Kondisi ini disebabkan oleh peradangan saluran pernapasan yang menyebabkan 

hipersensitivitas bronkus terhadap rangsang dan obstruksi pada jalan napas.  Gejala 

klinis dari penyakit asma yang biasanya muncul berupa mengi (wheezing), sesak napas, 

sesak dada dan batuk yang bervariasi dari waktu ke waktu dengan keterbatasan aliran 

udara ekspirasi. Gejala Gejala tersebut biasanya akan memburuk pada malam hari, 

terpapar alergen (seperti debu, asap rokok) atau saat sedang mengalami sakit seperti 

demam (Global Initiative of Asthma 2018) 

Asma merupakan masalah kesehatan yang banyak ditemukan di masyarakat 

dan memiliki angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Asma tidak hanya menyerang 

anak-anak melainkan seluruh kelompok usia. Saat ini diperkirakan sebanyak 235 juta 

orang menderita asma didunia (WHO 2017). Berdasarkan laporan WHO Desember 

2016,  tercatat pada tahun 2015 sebanyak 383.000 orang meninggal karena asma. 

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar Nasional pada tahun 2018 jumlah pasien 

asma di Indonesia sebesar 2,4 % (Balitbangkes 2018). 

Prevalensi asma di Bali cukup tinggi. Berdasarkan laporan Riskesdas Nasional 

2018, prevalensi asma di Bali menempati peringkat ke-3 di Indonesia setelah provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Kalimantan Timur. Tercatat prevalensi 

asma di Bali sebesar 3,9 % (Balitbangkes 2018).  
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Prevalensi asma di Kabupaten Klungkung menempati peringkat ke-3 di Bali 

setelah Kabupaten Karangasem dan Bangli yakni sebanyak 7,7 % (Balitbangkes 2013). 

Berdasarkan rekam medis RSUD Kab. Klungkung penyakit asma masuk dalam 10 

besar pola penyakit rawat jalan.  Jumlah pasien asma yang datang berobat  setiap tahun  

masih tinggi. Terdata pada tahun 2014 pasien asma berada pada urutan ke-7 dari 10 

besar pola penyakit rawat jalan dengan  jumlah pasien 2.100 orang. Pada tahun 2015 

penyakit asma berada pada urutan ke-4 dengan jumlah pasien 2.965 orang, pada tahun 

2016 berada pada urutan ke-7 dengan jumlah pasien 2.658 orang (Rekam Medik RSUD 

Klungkung 2017).  

Masalah yang sering dialami pada pasien asma adalah sesak napas. Sesak napas 

ini terjadi karena obstruksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh menebalnya 

dinding saluran napas yang ditimbulkan oleh peradangan dan edema yang dipicu oleh 

pengeluaran zat histamine, tersumbatnya saluran napas oleh sekresi berlebihan  mukus 

kental, hiperresponsitivitas saluran napas yang ditandai oleh konstriksi hebat saluran 

napas kecil  akibat spasme otot polos di dinding saluran napas (Sherwood 2012). 

Obstruksi bertambah berat saat melakukan ekspirasi karena fisiologis pernapasan 

menyempit pada fase tersebut. Diameter bronkiolus lebih banyak berkurang pada saat 

ekspirasi daripada selama inspirasi karena terjadi peningkatan tekanan dalam paru 

selama ekspirasi paksa sehingga menekan bagian luar bronkiolus dan  menutupnya 

saluran napas cenderung sangat meningkat karena tekanan positif dalam dada selama 

eskpirasi. Hal ini menyebabkan udara distal tempat terjadinya obstruksi tidak dapat 
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diekspirasikan sehingga volume udara yang masuk dan keluar tidak seimbang. 

Penyempitan pada saluran napas ini akan mengakibatkan kesulitan dalam ekspirasi 

(Guyton and Hall 2012). 

Kesulitan dalam melakukan ekspirasi pada pasien asma dapat diukur dengan tes 

objektif. Tes yang  digunakan adalah dengan pengukuran laju arus puncak ekspirasi 

(APE)  (Francis 2011). Arus puncak ekspirasi  (APE) adalah kecepatan aliran eskpirasi 

maksimum yang dapat dicapai oleh seseorang, dinyatakan dalam liter/menit. 

Pengukuran APE dapat dilakukan dengan menggunakan peak flow meter. Penggunaan 

peak flow meter dapat dilakukan dengan cara meminta pasien untuk mengambil napas 

dalam-dalam, lalu melakukan suatu tiupan ekspirasi maksimal yang kuat dan cepat 

melalui mulut. Nilai yang muncul pada peak flow meter bergantung pada umur, jenis 

kelamin, dan tinggi badan (Muttaqin 2008).  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan penurunan arus puncak 

ekspirasi pada pasien dengan asma. Penelitian yang dilakukan oleh Novarin (2015) 

menunjukkan nilai arus puncak ekspirasi pasien asma sebelum diberikan perlakuan 

mengalami penurunan. Nilai rata rata puncak arus ekspirasi pada 11 orang responden 

adalah 52,14% yang mengindikasikan terjadinya kesulitan ekspirasi (Novarin 2015). 

Penelitian lain dilakukan oleh Pangestuti dan Widayati (2015) menunjukkan nilai  arus 

puncak ekspirasi pasien sebelum diberikan perlakuan juga mengalami penurunan. Nilai 

rata rata arus puncak ekspirasi dari 14 orang responden adalah 78,99% yang 

mengindikasikan terjadinya kesulitan saat melakukan ekspirasi (Pangestuti and 

Widayati 2015) 
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Penurunan arus puncak ekspirasi mengindikasikan adanya obstruksi pada saluran 

nafas dan kesulitan dalam mengeluarkan CO2 sehingga CO2 mengalami penumpukan 

dan peningkatan di dalam alveolus ( Sudoyo, 2010). Penurunan nilai APE 

mengakibatkan terperangkapnya CO2 dibagian distal paru sehingga paru menjadi 

kolaps dan adanya air tapping (udara terperangkap dalam alveoli) yang mengakibatkan 

penurunan perbedaan tekanan parsial alveoli dan kapiler yang berdampak pada proses 

difusi (Sudoyo 2010). Difusi adalah perpindahan O2 dan CO2 yang melintasi membrane 

alveolus kapiler (Bararah 2013). Proses difusi akan mengalami  hambatan sehingga 

terjadi hipoksemia. Hipoksemia merupakan suatu keadaan yang menggambarkan 

terjadinya penurunan  oksigen dalam darah. Hipoksemia akan menyebabkan 

hiperkapnia dan apabila hiperkapnia tidak ditangani akan bertambah buruk dan 

menyebabkan asidosis respiratorik atau gagal napas (Sudoyo 2010).  

Penurunan arus puncak ekspirasi memberikan dampak serius tehadap sistem 

pernapasan. Penurunan terhadap APE perlu untuk diminimalisir untuk mengurangi 

dampaknya. Untuk meminimalisir dampak dari penurunan APE, diperlukan suatu  

upaya yang bertujuan untuk meningkatkan volume udara saat ekspirasi. Meningkatkan 

volume udara ekspirasi memerlukan kekuatan dari otot otot pernapasan terutama otot-

otot ekspirasi  untuk melakukan ekspirasi maksimum dan mengontrol sesak napas, 

sehingga perlu dilakukan latihan pernapasan (Potter and Perry 2010). 

Latihan pernapasan yang dapat dilakukan adalah latihan pernapasan pursed lip. 

Pursed lip breathing exercise adalah pernapasan dengan mengerutkan bibir dengan 

melibatkan inspirasi dalam dan ekspirasi panjang  dengan mengerutkan bibir untuk 
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mencegah kolapsnya alveoli (Potter and Perry 2010). Inspirasi dalam dan ekspirasi 

panjang pada teknik pursed lip ini akan membantu meningkatkan kekuatan kontraksi 

otot intra abdomen (Smeltzer, 2008). Tahap mengerutkan bibir pada pernapasan ini 

dapat memperpanjang ekshalasi, hal ini akan mengurangi udara ruang rugi yang 

terjebak dijalan napas, serta meingkatkan pengeluaran CO2 dan menurunkan kadar CO2 

dalam darah arteri (Mutaqqin 2008). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrianty (2017) yang berjudul 

“Penambahan Pursed  Lip Abdominal Breathing Pada Latihan Aerobik Lebih Baik 

Dalam Meningkatkan Kapasitas Fungsi Paru Penderita Asma Bronkial” dengan jumlah 

responden sebanyak 30 orang menunjukkan bahwa penambahan pursed lip abdominal 

breathing pada latihan aerobik lebih baik dari pada latihan aerobik saja dalam 

meningkatkan kapasitas fungsi paru pada penderita Asma bronkial dengan hasil APE 

kelompok perlakuan  setelah diberikan latihan aerobic dan latihan pursed lip breathing 

adalah 78,28% dan pada kelompok kontrol  setelah diberikan aerobic tanpa diberikan 

latihan pursed lip breathing adalah 74,92%.  Dengan p=0,022 (@<0,005).  Ini 

menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fungsi paru  pada kelompok yang diberikan 

latihan aerobic dan pursed lip breathing lebih tinggi dibandingkan kelompok yang 

hanya diberikan latihan aerobic saja. (Andrianty 2017). Dikuatkan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  Widiyani (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemberian Pursed Lip 

Breathing Exercise terhadap Arus Puncak Eskpirasi pada pasien Bronkitis mendapat 

perbedaan signifikan (p value 0,000 < α 0,005) sebelum dan setelah dilakukan latihan 

Pursed Lip Breathing. (Widiyani 2015). 
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Berdasarkan studi pendahuluan di IGD RSUD Kungkung pada tanggal 24 

Januari sampai 29 Januari 2019, terdata pada  tahun 2018 sebanyak 2147 kunjungan ke 

IGD dengan asma. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di IGD RSUD terhadap 10 

pasien asma didapatkan nilai minimum arus puncak ekspirasi 35,0%, nilai maksimum 

sebesar 64,59% dan didapatkan nilai rata-rata sebesar 49,3% yang menunjukkan 

terjadinya penurunan nilai APE pada pasien asma. Penanganan pada pasien asma 

dengan serangan akut di instalasi gawat darurat adalah dengan  pemberian nebulizer 

menggunakan obat-obatan golongan agonis beta-2. Obat-obatan ini akan memberikan 

efek bronkodilatasi pada saluran napas sehingga mampu untuk menurunkan obstruksi 

jalan napas (Isselbacher 2013). Penanganan pertama pada pasien asma yang datang ke 

IGD RSUD Klungkung adalah  pemberian oksigen, kemudian diberikan terapi 

nebulisasi menggunakan obat-obat golongan agonis beta, diberikan obat  

acetylcysteine, antikolinergik serta obat anti inflamasi golongan kortikosteroid. Setelah 

dilakukan nebulisasi, pasien diobservasi dan tidak ada intervensi lain yang diberikan 

kepada pasien dan dalam penatalaksananya belum pernah menerapkan latihan 

pernapasan dan melakukan penilaian terhadap APE dalam menilai beratya obstruksi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Strickland (2015), bahwa terapi dengan dengan 

nebulizer atau terapi uap dapat menjadi terapi dalam pengobatan pasien dengan asma 

tetapi belum optimal menunjukkan manfaatnya dalam membantu memperbaiki 

oksigenasi (Strickland et al. 2015). Mangunnegoro (2011), menjelaskan bahwa 

pemberian nebulizer hanya untuk menurunkan obstruksi saluran pernapasan dan tidak 

memengaruhi atau membantu peningkatan kapasitas vital, sehingga dibutuhkan suatu 
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upaya untuk meningkatkan kapasitas vital dengan upaya melatih otot pernapasan 

(Mangunnegoro 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “pengaruh pemberian pursed lip breathing exercise terhadap 

arus puncak ekspirasi pada pasien asma di IGD RSUD Klungkung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “apakah ada pengaruh pursed lip 

breathing exercise terhadap arus puncak ekspirasi pada pasien asma di IGD RSUD 

Klungkung tahun 2019? “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

pursed lip breathing exercise terhadap arus puncak ekspirasi pada pasien asma di IGD 

RSUD Klungkung tahun 2019“ 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan 

tinggi badan.  

b. Mengukur arus puncak ekspirasi pasien dengan asma sebelum pemberian  pursed 

lip breathing  exercise di IGD RSUD Klungkung tahun 2019. 

c. Mengukur arus puncak ekspirasi pasien dengan asma setelah pemberian pursed lip 

breathing exercise di IGD RSUD Klungkung tahun 2019. 
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d. Menganalisis pengaruh teknik pursed lip breathing exercise terhadap arus puncak 

ekspirasi pada pasien asma di IGD RSUD Klungkung tahun 2019 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan 

ilmu maupun praktek pada sistem pernapasan di bidang keperawatan. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar oleh peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitian terkait dengan pursed lip breathing exercise maupun 

terkait arus puncak ekspirasi dengan berlandaskan pada kelemahan dari penelitian 

ini. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi perawat 

dalam menerapkan asuhan keperawatan pada pasien asma. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi  perawat agar pemberian 

pursed lip breathing exercise dapat dijadikan sebagai intervensi keperawatan tetap 

dalam penanganan pasien asma. 

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perawat dalam memberikan edukasi 

pada pasien asma mengenai latihan pernapasan  untuk meningkatkan arus puncak 

ekspirasi  di IGD RSUD Klungkung.  


