
    
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Gaya hidup yang tidak sehat seperti makanan sembarangan dan lingkungan 

yang tidak sehat sangat berdampak pada kesehatan tubuh. Hal ini dibuktikan dengan 

penelitian yang dilakukan di Poli Paru RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung  dari 14 

orang yang menderita asma responden yang memiliki riwayat alergi yaitu sebanyak 9 

responden (64,3%) (Sutrisna, Pranggono, & Kurniawan, 2018). 

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 (Gina, 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. 
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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). 

Prevalensi asma di Kabupaten Klungkung menempati peringkat ke-3 di Bali 

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

2013). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di RSD Mangusada 

Badung pada tahun 2019, jumlah pasien Asma pada tahun 2017 sebanyak 58 pasien 

menjadi 116 pasien pada tahun 2019. 

Masalah keperawatan yang sering terjadi pada pasien asma yaitu pola napas 

tidak efektif, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan dan bersihan jalan 

napas tidak efektif. Pada saat studi pendahuluan ditemukan dari 5 pasien asma 3 pasien 

ditemukan mengalami masalah bersihan jalan napas tidak efekti. Masalah 

ketidakefektipan bersihan jalan napas tidak efektif yang dimaksudkan adalah 

ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk 

mempertahankan jalan napas tetap paten. Salah satu dampak terjadinya asma adalah 

gangguan ventilasi spontan (Mansjoer, 2008).  

Saluran napas asma yang sangat peka terhadap berbagai rangsangan seperti 

iritasi (debu), zat kimia (histamin, metakolin) dan fisis (kegiatan jasmani). Pada asma 

alergik, selain peka dengan rangsangan tersebut diatas pasien juga sangat peka terhadap 
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alergen yang spesifik. HSN diduga didapat sejak lahir, tetapi sebagaian lagi didapat. 

Inflamasi saluran napas sel – sel inflamasi serta mediator kimia yang dikeluarkan 

terbukti berkaitan erat dengan gejala asma dan HSN. Salah satu konsekuensi inflamasi 

adalah kerusakan epitel. Pada asma kerusakan bervariasi dari yang ringan sampai berat. 

Perubahan struktur ini akan meningkatkan penetrasi alergen, mediator inflamasi serta 

mengakibatkan iritasi ujung –ujung saraf autonom sering lebih mudah terangsang. Sel-

sel epitel bronkus sendiri sebenernya mengandung mediator yang dapat bersifat 

sebagai bronkodilator. Kerusakan sel-sel epitel bronkus akan mengakibatkan 

bronkokonstriksi lebih mudah terjadi (Sundaru, 2004). 

Dampak yang dapat terjadi oleh adanya penyempitan saluran napas yang di 

hasilkan oleh adanya hipersekresi yang kental akibat reaksi dari spasme jalan napas 

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, 2016b) 

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 Napas Tidak Efektif di ruang 

Oleg RSD Mangusada Badung di tahun 2020”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang, maka dapat di rumuskan masalah 

“Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Asma dengan Bersihan 

Jalan Napas Tidak Efektif di ruang Cermai RSUD Mangusada tahun 2020? 
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C. Tujuan Studi Kasus  

1. Tujuan umum penelitian  

Mengetahui Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Asma dengan 

Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif di ruang Cermai RSUD Klungkung tahun 2020.  

2. Tujuan khusus penelitian  

Secara khusus penelitian ada pasien asma dengan bersihan jalan napas tidak 

efektif di ruang Cermai RSUD Klungkung bertujuan untuk : 

a. Mendeskripsikan  pengkajian data pada pasien Asma dengan bersihan jalan napas 

tidak efektif di Ruang Cermai RSUD Klungkung. 

b. Mendeskripsikan Diagnosa keperawatan pada pasien Asma dengan bersihan 

jalan napas tidak efektif di Ruang Cermai RSUD Klungkung. 

c. Mendeskripsikan Rencana keperawatan pada pasien Asma dengan bersihan jalan 

napas tidak efektif  di Ruang Cermai RSUD Klungkung.  

d. Mendeskripsikan  Implementasi keperawatan pada pasien Asma dengan bersihan 

jalan napas tidak efektif di Ruang Cermai RSUD Klungkung.  

e. Mendeskripsikan  Evaluasi keperawatan pada pasien Asma dengna bersihan jalan 

napas tidak efektif di Ruang Cermai RSUD Klungkung.  
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D. Manfaat Studi Kasus  

1. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembelajaran 

asuhan keperawatan terutama edukasi lebih mendalam terkait dengan bersihan jalan 

napas tidak efektif pada Asma.  

2. Manfaat teoritis  

a. Bagi peneliti  

Menambah informasi bagi peneliti tentang asuhan keperawatan dengan 

masalah Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif, selain itu Karya Tulis Ilmiah ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu cara peneliti dalam mengaplikasikan ilmu 

keperawatan yang diperoleh di dalam kuliah.  

b. Bagi masyarakat  

Penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan masyarakat mengenai penyakit Asma dengan masalah gangguan bersihan 

jalan napas tidak efektif, khususnya bagi warga masyarakat yang pernah 

maupunsedang menderita penyakit Asma dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif.  

c. Bagi institusi pendidikan  

Manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai masukan dan tambahan 

wacana pengetahuan, menambah wacana bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan 

Denpasar.  
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d. Bagi profesi keperawatan  

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai masukan untuk menambah 

bahan informasi, refensi dan keterampilan dalam melakukan asuhan keperawatan 

sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan asuhan keperawatan kepada masyarakat 

terutama penderita Asma dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif.  

 

 

 

 


