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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Asma adalah penyakit obstruksi jalan nafas yang ditandai oleh penyempitan 

jalan nafas . penyempitan jalan nafas ini akan mengakibatkan orang mengalami 

dipsnea , batuk dan mengi (Puspasari, 2019) . Gejala dapat terjadi beberapa kali 

dalam sehari atau seminggu pada individu yang terkena , dan bagi sebagian orang 

menjadi lebih buruk selama aktivitas fisik atau dimalam hari (Kementerian 

Kesehatan RI, 2019). 

Asma menjadi salah satu masalah kesehatan utama baik di negara maju 

maupun di negara berkembang. Menurut data dari laporan (Global Initiative For 

Asthma (GINA), 2017) dinyatakan bahwa angka kejadian asma dari berbagai 

negara adalah 1-18% dan diperkirakan terdapat 300 juta penduduk di dunia 

menderita asma . 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 % dan tertinggi di kabupaten jembrana 

(Balitbangkes, 2018).  
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Keluhan utama yang sering terjadi pada penderita asma adalah sesak napas, 

sesak napas dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya penyempitan saluran 

napas karena hiperreaktivitas dari saluran napas sehingga dapat menyebabkan 

bronkospasme, infiltrasi sel inflamasi yang menetap, edema mukosa, dan  

hipersekresi mukus yang kental (Price & Wilson, 2006) .Penyempitan saluran nafas 

ini menyebabkan terjadinya penurunan ventilasi paru (Widjanegara,dkk 2015). 

Penurunan ventilasi paru ini , menyebabkan semakin kecil compliance paru atau 

pengembangan paru menjadi tidak optimal . Pengembangan paru yang tidak 

optimal akan menurunkan kapasitas vital paru (Warganegara, 2015) . 

Penurunan kapasitas vital paru menyebabkan proses difusi yag lambat 

(Potter & Perry, 2006). Difusi oksigen yang terganggu dapat menyebabkan 

penurunan saturasi oksigen . Penjelasan mengenai adanya penurunan saturasi 

oksigen pada pasien asma didukung oleh hasil penelitian (Sajidin, dkk 2015) 

mengenai gambaran saturasi oksigen pada penderita asma di RSUD. Prof. Dr. 

Soekandar Mojosari Mojokerto menunjukkan pada 47 responden di dapatkan 

bahwa saturasi oksigen pada penderita asma didapatkan 59,6% dengan saturasi 

oksigen tidak normal, 40,4% dengan saturasi oksigen normal.  Kisaran normal 

saturasi oksigen adalah 95% - 98% (Hidayati,dkk 2018) . 

Saturasi oksigen adalah seberapa banyak presentase oksigen yang mampu 

dibawa oleh hemoglobin. Alat yang digunakan untuk mengukur SaO2 yaitu Pulse 

oximetry. Pulse oximetry merupakan alat non invasif yang mengukur saturasi 

oksigen darah arteri pasien, yang dipasang pada salah satu ujung jari dan Pulse 

oximetry dapat mendeteksi hipoksemia sebelum tanda dan gejala klinis muncul 

(Kozier et al., 2011)  . Saturasi oksigen yang rendah di dalam tubuh (<95%) dapat 
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menimbulkan beberapa masalah kesehatan diantaranya hipoksemia, yang ditandai 

dengan sesak napas, peningkatan frekuensi pernapasan menjadi 35 x/menit, nadi 

cepat dan dangkal, sianosis serta penurunan kesadaran (Potter & Perry, 2006).  

Hipoksemia jika tidak ditangani akan bertambah buruk dan akan 

mengakibatkan hipoksia. Hipoksia merupakan penurunan tekanan oksigen di sel 

dan jaringan. Tergantung pada dampak dari berat ringannya hipoksia, sel dapat 

mengalami adaptasi, cedera atau kematian (Price & Wilson, 2006). Tingkat atau 

level dari hipoksemia adalah : (1) hipoksemia ringan yaitu nilai PaO2 60-79 mmHg 

dengan saturasi oksigen 90-94%, (2) Hipoksemia sedang yaitu nilai PaO2 40-59 

mmHg dengan saturasi oksigen 75-89% (Price & Wilson, 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian dari (Wedri,dkk 2013) tentang hubungan 

saturasi oksigen perkutan terhadap derajat keparahan asma di IGD RSUD Bangli 

dengan menggunakan alat pengukuran pulse oximetry, didapat data dari 47 pasien 

asma menunjukan 26 orang (55,3%) pasien asma dengan kategori hipoksemia 

ringan dan sebanyak 21 orang (44,7%) dengan kategori hipoksemia sedang. Hal ini 

menunjukkan adanya saturasi oksigen tidak normal pada sebagian besar penderita 

asma. 

Peningkatan saturasi oksigen dapat di pengaruhi oleh kemampuan proses 

difusi (Price & Wilson, 2006). Kemampuan proses difusi ini dipengaruhi oleh 

peningkatan kapasitas vital paru. (Mangunegoro, 2011) menjelaskan bahwa 

pemberian nebulizer hanya untuk menurunkan obstruksi saluran pernapasan dan 

tidak mempengaruhi atau membantu peningkatan kapasitas vital paru. Sehingga 

dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas vital tersebut dengan melatih otot 

pernapasan (Aini,dkk 2008).  
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Latihan pernapasan yang sering dilakukan adalah pernapasan abdomen 

(diafragma) dan pursed-lip .Pernapasan abdomen (diafragma) mampu 

meningkatkan napas dalam secara total dengan mengeluarkan sedikit upaya. 

Pernapasan pursed-lip membantu klien mengontrol pernapasan. Pursed-lip 

menciptakan sebuah tahanan terhadap udara yang mengalir keluar dari paru, 

sehingga memperpanjang ekshalasi dan mencegah terjadinya kolaps jalan napas 

dengan mempertahankan tekanan jalan napas yang positif  (Kozier et al., 2011). 

Salah satu latihan otot pernapasan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kapasitas vital sehingga dapat memaksimalkan proses difusi adalah deep breathing 

exercise (Nury, 2008).  

Deep Breathing Exercise yaitu dilatih bernapas tipe diagfragma dan  

bernapas dengan pursed lips (Kozier et al., 2011). Deep Breathing Exercise adalah 

latihan pernapasan dengan teknik bernapas secara perlahan dan dalam, 

menggunakan otot diafragma, sehingga memungkinkan abdomen menonjol 

perlahan sebesar mungkin (Smeltzer and Bare, 2002). Latihan pernapasan ini dapat 

meningkatkan efisiensi pernapasan dengan mengurangi udara yang terperangkap 

dan mengurangi kerja pernapasan (Potter & Perry, 2006). Hasil penelitian yang 

dilakukan pada 24 responden lansia tahun di Banjar Kedaton, Desa Tonja, 

Kecamatan Denpasar Timur menyatakan bahwa latihan pernapasan dengan teknik 

Deep Breathing Exercise membantu dalam meningkatkan kapasitas vital paru 

sebesar 18,01% pada lansia (Putri dkk., 2016). 

Berdasarkan pengalaman praktik klinik peneliti , penanganan pertama pada 

pasien asma di IGD biasanya dengan pemberian oksigen, selanjutnya diberikan 

terapi nebulizer. Berdasarkan hasil penelitian (Strickland at al, 2015), menyatakan 
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terapi dengan pemberian oksigen dan terapi nebulizer menjadi pengobatan pada 

pasien asma namun belum optimal menunjukan manfaatnya dalam membantu 

memperbaiki kapasitas vital dan meningkatkan saturasi oksigen. Sehingga 

diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas vital dengan melatih otot 

pernapasan seperti deep breathing exercise (Nury, 2008). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah 

“ Apakah ada pengaruh pemberian deep breathing excercise terhadap saturasi 

oksigen pada pasien asma ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian deep breathing excercise terhadap saturasi oksigen pada pasien asma . 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi saturasi oksigen sebelum pemberian deep breathing 

excercise  

b. Mengidentifikasi saturasi oksigen  setelah pemberian deep breathing excercise. 

c. Mendeskripsikan deep breathing excercise dapat meningkatkan saturasi 

oksigen. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil pembahasan berbagi jurnal yag telah dikumpulkan , penulis 

berharap literature review tersebut mampu memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil literature ini dapat digunakan sebagi informasi ilmiah di bidang 

keperawatan dalam pengembangan ilmu penyakit dalam terutama pernafasan. 

b. Hasil literature ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam praktik 

keperawatan tentang pemberian latihan deep breathing exercise pada pasien 

asma. 

c. Hasil literature ini dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian deep 

breathing excercise terhadap saturasi oksigen pada pasien asma. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Literature ini memberikan pilihan strategi bagi perawat dalam menerapkan 

manajemen pasien asma secara nonfarmakologis dan menggunakan intervensi 

keperawatan mandiri. 

b. Bagi Kalangan Profesi dan Peneliti 

Menambah khasanah keilmuan keperawatan yang dapat dijadikan refrensi 

bagi penelitian selanjutnya. 
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c. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Literature ini memberikan masukan bagi institusi dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan keperawatan pada pasien asma dan dapat dijadikan sebagai suatu 

bukti untuk mengembangkan praktik keperawatan. 

 

E. Metode Literatur Review 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi dari artikel yang akan dibahas meliputi :  

a. Hasil penelitian/review tentang saturasi oksigen sebelum dan setelah diberikan 

deep breathing exercise 

b. Hasil penelitian/review tentang pengaruh  deep breathing excercise terhadap 

saturasi oksigen. 

c. Hasil penelitian/review abstrak dan fulltext. 

2. Strategi Pencarian 

Penelusuran artikel dilakukan melalui tiga database ( urecol, google schoolar , dan 

researchgate) yang dicari mulai tahun 2010 sampai 2020 berupa laporan hasil 

penelitian dan review yang membahas pengaruh deep breathing exercise terhadap 

saturasi oksigen . Kata kunci deep breathing exercise, saturasi oksigen , dan asma 

digunakan untuk mencari data pada database eletronik. Diperoleh 46 artikel dari 

hasil pencarian menggunakan kata kunci tersebut. Artikel diseleksi berdasarkan 

judul dan informasi abstrak. Apabila informasi pada judul dan abstrak tidak jelas 

maka mempergunakan naskah lengkap untuk dilakukan review. Kriteria ekslusi 

yang ditetapkan meliputi artikel yang tidak relevan dengan tujuan penulisan dan 

artikel yang berbayar. Terdapat 7 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, ketujuh 
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artikel tersebut membahas mengenai saturasi oksigen sebelum dan setelah 

diberikan deep breathing exercise  dan pengaruh  deep breathing excercise 

terhadap saturasi oksigen.Sedangkan 39 artikel lainnya tereksklusi dikarenakan 

tidak memaparkan pembahasan sesuai topik yang direview. 

 


