
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka kejadian penyakit alergi akhir-akhir ini meningkat sejalan 

dengan perubahan pola hidup masyarakat modern, polusi baik lingkungan 

maupun zat-zat yang ada di dalam makanan. Salah satu penyakit alergi yang 

banyak terjadi di masyarakat adalah penyakit asma (Medlinux, (2008). 

Asma adalah satu diantara beberapa penyakit yang tidak bisa 

disembuhkan secara total. Kesembuhan dari satu serangan asma tidak 

menjamin dalam waktu dekat akan terbebas dari ancaman serangan 

berikutnya. Apalagi bila karena pekerjaan dan lingkungan serta factor 

ekonomi, penderita harus selalu berhadapan dengan factor alergen yang 

menjadi penyebab serangan. Biaya pengobatan simptomatik pada waktu 

serangan mungkin bisa diatasi oleh penderita atau keluarganya, tetapi 

pengobatan profilaksis yang memerlukan waktu lebih lama sering menjadi 

problem tersendiri (Medlinux, (2008). 

Peran paraktik perawat untuk memastikan tingkat kepercayaan 

perawat dalam paraktik diagnosa dan manajemen asma, Hasil respon adalah 

64% klinik asma dioperasikan praktikan, 87% dilakukan oleh perawat. 

Tanggungjawab yang dilakukan oleh perawat diantaranya adalah instruksi 

tehnik inhaler 93%, rencana pengawasan manajemen diri 87%, mengubah 

dosis obat 71%, menarik pengobatan 53%, mendiagnosis asma 45% dan 



mengelola eksaserbasi akut 29%. Perawat memulai pengobatan sendiri tanpa 

konsultasi dokter antara lain bronkodilator inhalasi 55%, bronkodilator 

tindakan panjang 54%, inhalasi steroid, inhalasi oral 15%, anti leukotrien 5% 

dan theophyllines 3%, Tingkat kepercayaan dari perawat dalam 

malaksanakan tugas ini sangat tinggi (Dobbs, 2001). 

Hasil penelitian international study on asthma in childhood pada 

tahun 2006 menunjukkan bahwa Indonesia prevalensi gejala penyakit asma 

meningkat dari 4,2 menjadi 5,4. Penyakit asma tidak dapat disembuhkan 

namun dalam penggunaan obat-obat yang ada saat ini hanya berfungsi untuk 

menghilangkan gejala saja. Kontrol yang baik diperlukan oleh penderita 

untuk terbebas dari gejala serangan asma dan bias menjalani aktivitas hidup 

sehari-hari. Untuk mengontrol gejala asma secara baik maka penderita harus 

bisa merawat penyakitnya dengan cara mengenali lebih jauh tentang 

penyakit tersebut (Sundaru, 2008). 

Di kanada dan Amerika serikat tingkat kekambuhan asma sangat 

tinggi mulai dari 12% menjadi 16% dalam waktu dua minggu setelah 

pengobatan dalam keadaan darurat (Hodder, 2010) 

Peneliti melakukan study dokumentasi tentang penyakit Asma 

Bronchial di instalasi rekam medic RSUD Dr. Moewardi, data yang didapat 

menunjukkan bahwa terdapat pasien rawat inap sebanyak 98 orang dan rawat 

jalan 156 orang pada bulan januari sampai desember tahun 2010. Pada bulan 

januari sampai juli tahun 2011 terdapat rawat inap sebanyak 134 orang dan 

pada bulan januari sampai November 2011 rawat jalan sebanyak 219 orang. 



Di Indonesia, Asma termasuk sepuluh besar penyebab kesakitan dan 

kematian hal ini tergambar dari data studi survey kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) di berbagai provinsi di Indonesia, pada SKRT 1992, Asma Bronkitis 

Kronik dan emfisema sebagai penyebab kematian ke-4 di Indonesia atau 

sebesar 5,6 %. Tahun 1995 asma di seluruh Indonesia sebesar 13/1000 

dibandingkan bronchitis kronik 11/1000 dan obstruksi paru 2/1000. 

(Prasetyo, 2010). 

Tingginya angka penderita penyakit Asma Bronchiale di karenakan 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit asma tentang factor 

pencetus kekambuhan lingkungan maupun polusi udara dan factor keturunan 

kondisi ini menuntut seorang tenaga keperawatan untuk memberikan  upaya-

upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative 

guna menekan jumlah penderita penyakit saluran pernapasan khususnya 

kekambuhan Asma Bronchiale,  meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas 

hidup penderita asma Bronchiale. Penanganan asma di IGD bila pasien tidak 

segera ditangani maka akan menyebabkan komplikasi antara lain Gagal 

nafas, deformitas thoraks, status asmatikus, Emfisema. Penanganan asma di 

IGD membutuhkan akses cepat, fasilitas dan personel mampu memberikan 

bronkodilator yang tepat, memperoleh penilaian keparahan (dengan 

pengukuran funsi paru-paru), oksigen, pemantauan pasien dengan tepat. 

Dalam merawat pasien dengan asma di IGD harus dengan cepat. Mengetahui 

faktor resiko, tanda dan gejala. Penanganan asma di IGD membutuhkan 

akses cepat, fasilitas, personil mampu memberikan brokondilator yang tepat, 



mempereoleh penilaian keparahan (dengan pengukuran fungsi paru-paru), 

oksigen,pemantauan pasien dengan tepat, dalam merawat pasien dengan 

asma di IGD harus dengan cepat mengetahui faktor resiko, tanda dan gejala  

Oleh karena itu mendorong penulis untuk menyusun karya tulis ilmiah 

dengan judul “Asuhan keperawatan pada Ny. Y dengan asma Bronchiale di 

ruang IGD RSUD Dr. Moewardi Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah pada 

karya tulis ini “Bagaimanakah pelaksanaan Asuhan Keperawatan dengan 

Kegawat Daruratan pada pasien dengan Asma Bronchiale di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui dan mampu menerapkan teori kedalam praktek untuk 

mendapatkan gambaran dan pengalaman langsung tentang asuhan 

keperawatan pada pasien dengan Kegawat Daruratan Asma Bronchiale di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian keperawatan pada pasien dengan 

Asma Bronchiale. 



b. Mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan  

Asma Bronchiale. 

c. Mampu membuat intervensi keperawatan pada pasien dengan Asma 

Bronchiale. 

d. Mampu melakukan implementasi keperawatan sesuai dengan rencana 

keperawatan yang dibuat pada pasien dengan Asma Bronchiale. 

e. Mampu melakukan evaluasi hasil pada pasien dengan Asma 

Bronchiale 

f. Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan Asma 

Bronchiale 

g. Mampu mengidentifikasi kesenjangan antara teori dengan kasus 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil karya tulis ilmiah diharapkan dapat memberikan masukan bagi: 

1. Instansi RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

Sebagai bahan masukan dalam standar penggunaan asuhan  

keperawatan pada Pasien Dengan Kegawatdaruratan Asma Bronchiale. 

2. Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

tentang asuhan keperawatan pada Pasien Dengan Kegawatdaruratan 

Asma Bronchiale. 

3. Penulis 

Sebagai pengalaman langsung dalam melakukan asuhan 

keperawatan kegawatdaruratan pada pasien Asma Bronchiale yang 



diharapkan memberikan informasi dan masukan dalam peningkatan dan 

pedoman untuk melaksanakan asuhan keperawatan 

4. Perawat  

Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan 

kepada  pasien Asma Bronchiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


