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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut survei kesehatan Nasional (Surkenas) tahun 2001, penyakit saluran 

pernapasan merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak kedua di Indonsia 

setelah penyakit pembuuh darah. Penyakit ini berkembang sejak masa kanak-

kanak, sedangkan sepertiganya pada masa dewasa. (Ekawati, Zullies. 2007) 

Prevalens total asma di dunia diperkirakan 6% pada dewasa dan 10% pada 

anak. WHO memperkirakan saat ini terdapat  235 juta orang saat ini menderita 

asma. Ini adalah penyakit kronis yang paling umum di antara anak-anak, jumlah 

tersebut setiap tahunnya terus bertambah sebanyak 180.000 orang. (GINA. 2011) 

Asma merupakan salah satu penyakit yang  kerap ditemui pada anak, 

prevalensi asma di Indonesia, prevalensi asma dipengaruhi oleh banyak faktor, 

antara lain jenis kelamin, umur, faktor lingkungan. Sedangkan pada umumnya 

penyebab tertinggi pada asma pada anak disebabkan karena alergi. Di Indonesia 

prevalensi Asma belum diketahui secara pasti namun diperkirakan jumlahnya 

sekitar 5 hingga 7 persen penduduk di Indonesia menderita Asma. Angka ini 

berbeda-beda antara satu kota dengan kota yang lain.  (Sundaru, dan Sukamto. 

2006) 

Dari data yang diperoleh dinkes jawa tengah prevelansi asma mengalami 

fluktuatif pada tahun 2005 sebanyak 0.58 %, jumlah kasus asma bronkial di 
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Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebanyak 127.078 kasus. Kasus tertinggi adalah 

di Kabupaten Klaten yaitu sebesar 9.298 (7,54%), dan tertinggi kedua adalah 

Kabupaten Sukoharjo yaitu 7.096 (5,61%). Sedangkan kasus paling sedikit terjadi 

di Kabupeten Grobogan sebesar 1.040 (0,82%), prevalensi tahun  2006 sebanyak 

0.66%, 2007 meningkat sebanyak 0.73%, 2008 adalah kenaikan prevalensi yang 

tertinggi yaitu 1.07% , dan tahun 2009 turun menjadi 0.66%  prevalensi tertinggi 

di kota surakarta (dinkesjateng.go.id) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang tepat adalah 

“bagaimana membuat asuhan keperawatan pada anak dengan masalah asma 

bronchiale di RSU Pandanarang Boyolali.  

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah memberikan 

pengalaman yang nyata kepada penulis dalam penatalaksanaan dan 

pendokumentasian asuhan keperawatan pada klien anak dengan asma 

bronchiale. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari karya tulis ilmiah ini adalah penulis dapat 

melakukan: 

a. Pengkajian pada klien anak dengan asma bronchiale 
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b. Analisis data pada klien anak dengan asma bronchiale 

c. Perumusan diagnosa keperawatan yang muncul pada klien anak       

dengan asma bronchiale . 

d. Intervensi keperawatan pada klien anak dengan asma bronchiale. 

e. Tindakan keperawatan pada klien anak dengan asma bronchiale. 

f. Evaluasi tindakan keperawatan pada klien anak dengan asma bronchiale 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Manfaat bagi penulis 

Memberikan pengalaman yang nyata tentang asuhan keperawatan pada 

gangguan asma bronchiale 

2. Manfaat bagi pasien dan keluarga 

Klien dan keluarga mengerti cara perawatan pada penyakit asma 

bronchiale secara benar dan bisa melakukan keperawatan di rumah secara 

mandiri. 

3. Manfaat bagi institusi akademik 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang. 

4. Manfaat bagi rumah sakit 
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Dapat memberikan konstribusi untuk mengevaluasi program pengobatan 

penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan serta peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan rumah sakit. 

5. Manfaat bagi pembaca 

Pembaca dapat memahami tentang penatalaksanaan, perawatan dan 

pencegahan pada klien asma bronchiale. 

 

 

 

 

 

 

 


