
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Asma merupakan salah satu penyakit kronis yang masih menjadi masalah 

kesehatan diseluruh dunia. Hal ini dikarenakan penyakit yang sudah tidak asing 

lagi dimasyarakat. Semua tingkatan umur dapat mengalami penyakit ini baik di 

negara maju maupun di negara berkembang. Awalnya penyakit ini disebabkan 

oleh faktor genetik, tetapi saat ini bukan faktor genetik penyebab utama, 

melainkan karena polusi udara yang tidak baik bagi kesehatan masyarakat. Asma 

adalah penyakit inflamasi (peradangan). Saluran napas penyandang asma 

umumnya menjadi merah dan meradang. Asma sangat terkait dengan alergi. 

Alergi dapat memperparah asma. Namun demikian, tidak semua penyandang 

asma mempunyai alergi, dan tidak semua orang yang mempunyai alergi 

menyandang asma.(Bull & Price, 2007)  

Penyakit asma berasal dari Bahasa Yunani yaitu „‟Ashtma‟‟ yang berarti 

“sukar bernafas “. Asma merupakan  penyakit saluran napas kronik yang saat ini 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di berbagai negara di 

dunia. Asma dapat bersifat menetap dan mengganggu aktivitas bahkan kegiatan 

harian. Produktivitas yang menurun akibat mangkir kerja ataupun sekolah, dan 

dapat menimbulkan disability (kecacatan), sehingga menambah penurunan 

produktivitas serta menurunkan kualitas hidup. (Prov, 2018) 

Asma merupakan penyakit jalan nafas obstruktif intermiten, reversible 

dimana trakea dan bronki berespon secara hiperaktif terhadap stimulasi tertentu. 

(Smeltzer & Bare, 2013). Asma dapat terjadi pada semua umur namun sering 
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dijumpai pada awal kehidupan. Sekitar setengah dari seluruh kasus diawali 

sebelum berumur 10 tahun dan sepertiga bagian lainnya terjadi sebelum umur 40 

tahun. 

Inflamasi kronis terjadinya peningkatan heperesponsif jalan nafas yang 

dapat menimbulkan gejala episodik berulang seperti wheezing, sesak nafas, dada 

terasa berat dan batuk terutama pada waktu malam hari atau bisa juga pada dini 

hari. Serangan asma mengakibatkan seseorang tidak dapat beraktivitas melakukan 

kegiatan harian, sehingga menambah produktifitas menurun serta menurunkan 

kualitas hidup. Survei kesehatan rumah tangga 1992 menunujukkan asma sebagai 

penyebab kematian (mortalitas) ke-4 di Indonesia 5,6 %. Tahun 1995, prevalensi 

asma seluruh Indonesia masih menempati urutan tertinggi. (Wahid & Suprapto, 

2013) 

Pasien yang mengalami asma dengan usia dewasa, dengan usia rentang 

40 tahun keatas. Asma yaitu obstruksi jalan nafas difus  reversibel.  Obstruksi 

disebabkan oleh satu atau lebih dari kontraksi otot-otot yang mengelilingi bronkhi, 

yang menyempitkan jalan nafas.  Mekanisme yang pasti dari perubahan ini belum 

diketahui, tetapi ada yang paling diketahui adalah keterlibatan sistem imunologis 

dan sistem otonom. Beberapa individu dengan asma mengalami respon imun yang 

buruk terhadap lingkungan hidup mereka.  (Wijaya & Putri, 2013). Tanda dan 

gejala yang mendukung masalah bersihan jalan nafas tidak efektif dilihat dari 

salah satu penyebab yaitu respon alergi. Pada  data mayor umunya tanda dan 

gejala yang  muncul  batuk tidak efektif, sputum berlebih, dan mengi, wheezing 

dan/atau ronkhi kering. Pada data minor umunya  tanda dan gejala yang muncul  
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gelisah, frekuensi napas berubah, dan pola napas tambahan. Pada data minor 

Tanda yang muncul (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).  

Gejala asma berupa gangguan pernapasan (sesak), batuk produktif 

terutama pada malam hari atau menjelang pagi, dan dada terasa tertekan. Gejala- 

gejala tersebut biasanya akan semakin  memburuk pada malam hari, adanya 

alergen (seperti debu, asap rokok) atau saat sedang menderita sakit seperti demam. 

Penyakit ini dapat timbul di akibatkan oleh faktor genetik maupun faktor 

lingkungan (virus, alergen dan lingkungan kerja). (Riskesdas, 2018) 

Pada umumnya penyakit asma di sebabkan oleh alergen, bila pasien 

menghirup alergen maka antibody Imunoglobulin orang tersebut akan meningkat , 

kemudian alergen akan bereaksi dengan antibody yang sudah berikatan dengan sel 

mast dan menyebabkan sel ini akan mengeluarkan berbagai macam zat, 

diantaranya histamine zat anafilaksis yang bereaksi lambat. Efek gabungan ini 

akan menimbulkan edema pada dinding bronkeolus dan spasme otot polos 

bronkeolus sehingga dapat menyebabkan tahanan  saluran nafas menjadi lebih 

meningkat. (Wahid & Suprapto, 2013) 

Penyakit asma di Indonesia, masih termasuk kedalam sepuluh penyakit 

penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Prevalensi penderita asma di 

Indonesia menginjak angka (4,5 %). Prevalensi asma tertinggi terdapat di provinsi 

DI Yogyakarta (2,5 %), di ikuti oleh Kalimantan Timur (2,4%), dan Bali ( 2,2 %).  

Pada saat dewasa, jumlah penderita asma pada perempuan lebih banyak di 

temukan dari pada laki-laki. Hal ini di karenakan seiring berjalannya usia, saluran 

pernapasan pada pria akan melebar sedangkan wanita pertumbuhan volume 

saluran pernapasannya hanya berkembang sedikit. Kekambuhan penyakit asma 
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dalam  kurun waktu 1 tahun  terakhir dapat dilihat dari jenis kelamin. Laki-laki 

presentase yamg mengalami penyakit asma kira-kira 56,1 %, sedangkan 

perempuan kira-kira 58,8 %. (Riskesdas, 2018) 

Dampak yang dapat di terjadi oleh adanya penumpukan sputum atau 

lendir yang di hasilkan oleh hiper responsif akibat reaksi dari alergen yaitu 

bersihan jalan nafas tidak efektif. Bersihan jalan nafas tidak efektif adalah 

ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk 

mempertahankan jalan nafas tetap paten. (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) 

Menurut data yang di dapat dari hasil studi pendahuluan di BRSU 

Tabanan, pada tahun 2018 terdapat 125 orang  pasien asma, tahun 2019 sebanyak 

103 orang  pasien asma yang di rawat inap. Dari hasil studi pendahuluan di ruang 

Dahlia BRSU Tabanan pada tanggal 09  Januari 2020, Diagnosa keperawatan 

yang ditulis ialah : Bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, 

Gangguan ventalisasi spontan. Dalam hal ini sebagai perawat yang dapat 

dilakukan dalam mengatasi bersihan jalan nafas tidak efektif salah satunya  

pemberian oksigen (O2), melatih batuk efektif. Berdasarkan permasalahan dari 

latar belakang di atas, mengenai jumlah angka kejadian pada penyakit 

Asma,peneliti tertarik untuk meneliti “Gambaran Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Asma dengan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif di BRSU Tabanan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

Asma dengan bersihan jalan nafas tidak efektif di Ruang Dahlia BRSU Tabanan 

tahun 2020?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui Asuhan keperawatan pada pasien Asma dengan bersihan jalan 

nafas tidak efektif di BRSU Tabanan tahun 2020. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada pasien Asma dengan bersihan 

jalan nafas tidak efektif di ruang Dahlia BRSU Tabanan tahun 2020. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien Asma dengan bersihan 

jalan nafas tidak efektif di ruang Dahlia BRSU Tabanan tahun 2020. 

c. Mengidentifikasi perencanaan keperawatan pada pasien Asma dengan 

bersihan jalan nafas tidak efektif di ruang Dahlia BRSU Tabanan tahun 2020. 

d. Mengidentifikasi pelaksanaan keperawatan pada pasien Asma dengan 

bersihan jalan nafas tidak efektif di ruang Dahlia BRSU Tabanan Tahun 

2020. 

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada pasien Asma dengan bersihan 

jalan nafas tidak efektif tdi ruang Dahlia BRSU Tabanan tahun 2020. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi petugas kesehatan 

dalam melakukan strategi peningkatan kesehatan yang optimal bagi khususnya 

bagi para penderita Asma dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. 
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2. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pustaka dalam menambah 

wawasan pengetahuan khususnya Asma dengan bersihan jalan nafas tidak 

efektif. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk peneliti lain sebagai data dasar 

dalam melakukan penelitian tentang Asma dengan bersihan jalan nafas tidak 

efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


