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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Penyakit paru-paru merupakan suatu masalah kesehatan di Indonesia, salah 

satunya adalah asma. Asma merupakan penyakit yang sering di jumpai di 

masyarakat, asma masuk dalam 5 besar penyakit paru utama yang bertanggung 

jawab pada 17,4 % kematian di dunia, dan dalam 10 terakhir meningkat sebesar 

50 %.berdasarkan survey kesehatan rumah tangga (SKRT) ditahun 1986 asma 

menduduki urutan ke-5 dan 10 penyebab morbiditas di Indonesia. Tahun 1992 

asma, bersama emfisema, bronchitis merupakan penyebab kematian ke-4 di 

Indonesia atau sekitar 5,6 % (PDPI, 2004 ). Menurut penelitian di beberapa kota 

besar di Indonesia menunjukkan pervalensi asma berkisar antara 3,8% sampai 

6,9% diantara penduduk. Hasil penelitian dilaporkan bahwa pasien asma yang 

berobat ke dokter umum sebanyak 73,4% asma sedang dan 9,3% asma berat 

(Heru , 1995). 

 Data yang diperoleh dari Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

(BBKPM) Surakarta tentang penderita penyakit asma yang tercatat di tahun 2006 

jumlah penderita asma mencapai 448 penderita, tahun 2007 terdapat 558 

penderita, tahun 2008 mencapai 728 penderita, tahun 2009 tardapat 747 penderita, 

tahun 2010 terdapat 3060 penderita dan ditahun 2011 sampai bulan april mencapai 

1082 penderita asma. Data ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan penderita 

asma pada setiap tahunnya di kota Surakarta. 
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Permasalahan yang muncul pada penderita asma yang sering dikeluhkan yaitu  

sesak napas. Sesak napas ini disebabkan oleh adanya penyempitan saluran napas. 

Penyempitan saluran napas ini terjadi karena adanya hiperreaktifitas dari saluran 

napas terhadap berbagai macam rangsang, sehingga menyebabkan spasme otot-

otot polos bronkus yang dikenal dengan bronkospasme, oedema membrana 

mukosa dan hipersekresi mukus, sehingga didalam saluran napas tersebut akan 

menyebabkan sulitnya udara yang melewatinya, maka penderita asma akan 

cenderung melakukan pernapasan pada volume paru yang tinggi, yang mana akan 

membutuhkan kerja keras dari otot – otot pernapasan, sehingga pasien akan 

mengalami kesulitan bernapas, ekspirasinya akan lebih panjang sehingga otot-otot 

ekspirasi akan turut bekerja , yang mana akan menambah energi untuk pernapasan 

maka berakibat terjadinya hambatan waktu mengeluarkan udara ekspirasi adalah 

adanya udara yang  masih tertinggal didalam paru-paru semakin meningkat. Bila 

hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan obstruksi saluran napas. Obstruksi 

saluran napas terjadi saat ekspirasi karena secara fisiologis saluran napas 

menyempit, sehingga mengakibatkan udara terjebak dan tidak bisa diekspirasikan. 

Gangguan yang berupa obstruksi saluran napas dapat dinilai secara objektif 

dengan VEP 1 (Volume Ekspirasi Paksa Detik Pertama ),atau APE (Arus Puncak 

Ekspirasi ) (Sundaru, 1995). 

Penyakit asma merupakan penyakit yang berlanjut secara perlahan serta 

dalam perjalanannya terdapat fase-fase eksaserbasi akut. Setiap terjadi eksaserbasi 

akut maka akan terjadi perburukan atau pengurangan nilai faal paru salah satunya 

mengalami penurunan arus puncak ekspirasi (APE), dan nilai ini tidak akan 
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kembali setelah fase eksaserbasi akut ini menyembuh (Yunus, 1989). APE adalah 

nilai kecepatan maksimum arus yang dihasilkan saat ekspirasi, biasanya terjadi 

pada 150 milidetik pertama dari manuver ekspirasi paksa. APE yang diukur 

dengan satuan liter/menit dapat memberi peringatan dini adanya penurunan fungsi 

paru dan menggambarkan adanya penyampitan atau sumbatan saluran napas. 

Tekanan akibat ekspirasi paksa menyebabkan diafragma begerak dan membuka 

area orifisium lebih luas. Nilai APE dipengarui oleh beberapa ratus mililiter udara 

yang dimulai dari inflasi penuh dari paru dan oleh kekuatan otot dada dan perut 

(Febrina, 2007). Pengukuran arus puncak ekspirasi (APE) menggunakan 

parameter yaitu  peak flow meter (PFM) (Mangunnegoro, dkk, 2004). 

Berbagai macam pengobatan telah banyak dilakukan dari beberapa penelitian 

yang di lakukan, salah satunya yaitu untuk penyandang asma dalam pemberian 

infra merah diberikan kearah dada yang mana dapat membantu terjadinya 

relaksasi pada jaringan otot khususnya otot-otot pernafasan dada dan mengurangi 

rasa nyeri pada dada (Mangunnegoro dkk, 2004). Latihan napas tidak hanya 

ditunjukkan untuk melancarkan jalan napas dari mukus berlebihan tetapi juga 

ditujukan mengatasi masalah penurunan volume paru pada arus puncak ekspirasi 

(APE), peningkatan beban kerja pernapasan pola napas abnormal, gangguan 

pertukaran gas dan hambatan arus udara dalam saluran napas (Jenkins & Turker, 

1998 ). 

Ketika mengalami sesak nafas, otot-otot pernafasan dada lebih sering 

digunakan dalam bernafas dibandingkan dengan otot-otot pernafasan perut 

sedangkan otot pernafasan paling utama yaitu diafragma. Kontraksi otot 
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pernafasan dada terus menerus mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan 

otot-otot pernafasan dada karena peningkatan kerja otot pernafasan yang juga 

mengakibatkan ketidakefisienan kerja otot pernafasan menurut (Sujatno, 1993). 

Otot-otot pernafasan yang tidak efisien dapat diatasi dengan memberikan Infra 

merah adalah suatu pancaran gelombang elektromagnetik yang memiliki efek 

fisiologis dan terapeutik bagi tubuh. Sinar infra merah yang diabsorbsi oleh kulit 

akan menimbulkan panas pada bagian dimana sinar tadi di absorbsi sehingga 

menyebabkan temperatur tubuh naik dan dapat membantu terjadinya relaksasi 

pada jaringan otot khususnya otot-otot pernafasan dada. Relaksasi pada otot-otot 

pernafasan dada dapat meningkatkan kemampuan untuk berkontraksi yang dapat 

mengurangi terjadinya sesak nafas dan mengurangi nyeri dada pada penyandang 

asma (Firshein, 2006). 

Melihat uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

untuk memberikan terapi yaitu, infra merah dan latihan nafas terhadap 

peningkatan arus puncak ekspirasi (APE). 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Permasalahan yang ditimbulkan dari berbagai faktor pencetus asma tersebut 

diatas meliputi rasa sesak nafas, dada terasa berat, nyeri dada, mengi, serta batuk. 

Masalah utama dari serangan asma adalah saat ekspirasi, bukanlah saat inspirasi 

(Putri, 2008). 

Dengan permasalahan diatas keadaan patologis yang sering mempengaruhi 

arus puncak ekspirasi (APE) adalah gangguan struktur ataupun fungsi saluran 
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respiratorik yang meningkatkan resistensi arus udara. APE juga terganggu dengan 

adanya obstruksi saluran napas, kondisi yang membatasi pergerakan dinding dada 

ataupun fungsi otot-otot pernapasan dan integritas sistem saraf (Febrina, 2007). 

Alternatif terapi yang diberikan untuk mengurangi sesak nafas dan nyeri dada 

yaitu dengan pemberian infra merah akan menghangatkan seluruh tubuh dan 

memperlancar peredaran darah. Infra merah ini biasanya diberikan sebelum 

dilaukan latihan (Firshein, 2006). Selain itu diberikan latihan pernafasan tidak 

hanya ditujukan untuk melancarkan jalan napas dari mukus berlebihan tetapi juga 

ditujukan mengatasi masalah penurunan volume paru, peningkatan beban kerja 

pernapasan pola napas abnormal, gangguan pertukaran gas dan hambatan arus 

udara dalam saluran napas (Jenkins & Turker, 1998 ). 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Masalah yang diangkat oleh peneliti adalah pengaruh infra merah dan latihan 

nafas terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi (APE) pada penyandang asma. 

Penelitian dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 

Surakarta. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan parameter peak flow 

meter (Mangunnegoro, dkk, 2004). 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan topik dan judul yang telah disebutkan, maka permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut: 
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Apakah ada pengaruh pemberian infra merah dan latihan nafas terhadap 

peningkatan arus puncak ekspirasi (APE) pada penyandang asma di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui manfaat modalitas fisioterapi terhadap permasalahan 

pada penderita asma bronkial. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui pengaruh infra merah dan latihan nafas terhadap 

peningkatan arus puncak ekspirasi (APE) pada penyandang asma. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan akademik khususnya dalam 

membuat suatu penelitian dan analisa kasus. 

2. Bagi Masyarakat 

Adapun secara umum di masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk: 

a. Mendapat gambaran tentang manfaat infra merah dan latihan 

pernafasan sehingga dapat tertarik dan mengikuti. 
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b. Membantu pemberian penjelasan tentang pengaruh infra merah dan 

latihan nafas terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada 

penyandang asma dengan kejadian asma yang di alaminya. 

3. Bagi Institusi 

a. Memberikan referensi dan bahan pembanding dalam kegiatan yang ada 

hubungannya dengan pelayanan kesehatan. 

b. Memberikan ruang sudut pandang fisioterapi dalam menganalisa tentang 

pengaruh pemberian infra merah dan latihan nafas terhadap peningkatan 

arus puncak ekspirasi (APE) pada penyandang asma. 

4. Bagi Pendidikan 

Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

ilmiah dalam kasus penyakit asma, kemudian informasi ilmiah ini diharapkan 

dapat menambah pengertian kepada masyarakat luas tentang pengaruh infra 

merah dan latihan nafas terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi (APE) 

pada penyandang asma. 


