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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang  dengan  status 

perekonomian yang masih terbilang belum seimbang sehingga 

mengakibatkan masyarakat sulit mencari mata pencaharian yang akhirnya 

membawa masyarakat berusaha keras bekerja memenuhi kebutuhan hingga 

mereka terkadang melupakan arti kesehatan.  

Pada masa sekarang ini asma merupakan penyakit pernafasan yang 

lazim terjadi di masyarakat, dengan perkembangan teknologi dalam dunia 

kedokteran dan dari hasil penelitian maka dapat diketahui epidemiology yang 

dapat menilai efficary, efektiveness dan efisiency suatu cara pengobatan dan 

pencegahan penyakit yang berguna dan dapat dimanfaatkan seluruh umat 

manusia yang hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda. 

Asma adalah penyakit jalan nafas obstruktif intermiten, reversibel 

dimana trakea dan bronkhi berespon dalam secara hiperaktif terhadap stimuli 

tertentu. Asma dimanifestasikan dengan penyempitan jalan nafas yang 

mengakibatkan dispnea, batuk dan mengi (Smeltzer,C.Suzanne, 2002). 

Asma merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan 

kepekaan bronkus terhadap berbagai rangsangan sehingga mengakibatkan 

penyempitan saluran pernafasan yang luas, reversibel dan spontan. Asma 
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terjadi karena adanya gangguan disaluran tenggorokan tempat keluar 

masuknya udara. Saat sesuatu pemicu terjadinya asma maka dinding saluran 

nafas akan mengetat sehingga saluran nafas akan menyempit dan 

menyebabkan penderita mengalami sesak nafas. 

Asma terjadi pada sembarang golongan usia, sekitar setengah dari kasus 

terjadi pada anak-anak dan sepertiga lainnya terjadi sebelum usia 40 tahun. 

Hampir 17% dari semua rakyat Amerika mengalami asma dalam satu kurun 

waktu tertentu dalam kehidupan mereka (Smeltzer, 2002). 

Asma adalah penyakit yang berhubungan dengan faktor genetik. 

Bahkan menurut penelitian, sebanyak 30% penderita asma, memiliki keluarga 

dekat yang juga menderita asma. Apabila seorang ibu menderita asma, maka 

kemungkinan besar anaknya dapat menderita asma. Tetapi, apabila seorang 

ayah yang menderita asma, maka kemungkinan anaknya menderita asma akan 

lebih kecil. Asma dapat menular, penyakit dapat menular ke orang lain 

apabila penyakit tersebut disebabkan oleh kuman, seperti parasit, bakteri, 

virus dan jamur. Asma bukan disebabkan ketiga hal diatas walau ketiganya 

dapat menjadi pencetus serangan asma. Jadi, asma tidak dapat menular. 

World Health Organization (WHO) memperkirakan 150 juta penduduk 

dunia menderita asma, dan bertambah 180. 000 orang setiap tahun. Prevalensi 

asma bronkial di Kabupaten Boyolali meningkat setiap tahun. Tahun 2005 

sebesar 1,1 % , tahun 2006 menjadi 1,5%, tahun 2007 meningkat menjadi 1,5 

% dan 2,55 % pada tahun 2008. 
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Asma Bronkial terjadi akibat penyempitan jalan napas yang reversibel 

dalam waktu singkat oleh karena mukus kental, spasme, dan edema mukosa 

serta deskuamasi epitel bronkus / bronkeolus, akibat inflamasi eosinofilik 

dengan kepekaan yang berlebihan. Kasus asma bronkial di Provinsi Jawa 

tengah tahun 2006 sebesar 41,99 per 1.000 penduduk, mengalami 

peningkatan dibanding tahun 2005 dimana kasus asma bronkial pada saat itu 

sebesar 39,62 per 1.000 penduduk. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, saat ini ada 300 juta 

penderita asma di seluruh dunia. Indonesia sendiri memiliki 12,5 juta 

penderita asma. Sebanyal 95 persen di antaranya adalah penderita asma tak 

terkontrol. 

Menurut WHO tahun (2006), sebanyak 300 juta orang menderita asma 

dan 225 ribu penderita meninggal di seluruh dunia. Angka kematian yang 

disebabkan oleh penyakit asma di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat 

20 % untuk sepuluh tahun mendatang, jika tidak terkontrol dengan baik. 

Untuk meningkatkan kepedulian asma diseluruh dunia Global Initiative for 

Asthma(GINA) mencanangkan hari asma sedunia(World Asthma Day).Pada 

tahun 2013 World Asthma Day adalah tanggal 1 Mei 2013. 

Berdasarkan banyaknya masyarakat yang terkena asma maka penulis 

mengambil permasalahan “ Asuhan Keperawatan Pada Ny.S Dengan 

Gangguan Sistem Pernafasan Asma Bronkhiale di Bangsal Melati RSUD 

Banyudono”. 
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Dengan asuhan keperawatan yang menyangkut aspek biologis, 

psikologis, sosiologis kultural dan spiritual yang komprehensif, diharapkan 

menurunkan frekuensi kekambuhan penyakit asma turun, guna meningkatkan 

mutu kesehatan keluarga dan derajat kesehatan masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit asma, kemudian 

melihat juga komplikasi dari penyakit asma yang membahayakan hidup para 

penderitanya, kualitas hidup para penderita asma yang menurun, serta uraian 

latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan 

tentang, Asuhan Keperawatan Pada Ny.S dengan Gangguan Sistem 

Pernafasan Asma Bronkhiale di Bangsal Melati RSUD Banyudono. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui tentang gambaran dan mempelajari lebih dalam 

tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan asma. Dan mampu 

mengapilkasikannya pada penderita asma dikehidupan nyata. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus Karya Tulis Ilmiah ini adalah agar penulis dapat : 

a. Melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan asma. 

b. Melakukan analisa data pada pasien dengan asma. 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan asma. 
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d. Menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan asma. 

e. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan asma. 

f. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan asma. 

g. Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan asma. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Karya Tulis Ilmiah ini dibagikan agar bermanfaat bagi : 

1. Penulis  

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan 

asuhan keperawatan yang komprehensif  pada pasien dengan asma. 

 

2. Insitusi pendidikan 

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai untuk sebagai salah satu bahan 

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu  pendidikan dimasa yang  

akan datang.   

 

3. Profesi keperawatan 

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatakan mutu 

pelayanan kesehatan terutama pada pasien dengan asma. 

 

 



6 
 

 
 

4. Rumah sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada 

pasien den gangangguan sistem pernafasan asma bronkhiale, sebagai 

bahan referensi dan studi pustaka.  

5. Pasien atau keluarga 

Pasien penderita asma bronkhiale bisa menerima perawatan 

yang maksimal dari petugas kesehatan. Sehingga keluarga bisa menjaga 

anggota keluarga yang lain supaya terhindar dari penyakit dan 

meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat 

 

 

 

 


