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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Asma adalah salah satu penyakit alergi dan masih menjadi masalah 

kesehatan di negara maju maupun berkembang (Sastrawan, 2008). Penyakit 

asma ditandai dengan terhambatnya aliran udara dalam saluran napas pada 

paru dengan gejala batuk berulang, mengi dan sesak napas yang terjadi pada 

malam hari (Oemiati, 2010). Angka kejadian alergi mengalami peningkatan 

mencapai 30% pertahun dikarenakan pola hidup masyarakat modern, polusi 

baik lingkungan maupun zat-zat yang ada di dalam makanan. Salah satu 

alergi yang banyak terjadi adalah penyakit asma (Triyani, 2010). 

Makanan merupakan salah satu penyebab reaksi alergi yang 

berbahaya. Menurut Sudoyo (2006) terdapat 1,4-6% populasi dewasa juga 

pernah mengalami alergi makanan.  Penyebab tersering alergi makanan 

orang dewasa adalah kacang-kacangan dan ikan. Alergen utama pada 

kacang yaitu: Ara h1, Ara h2 dan Ara h3. Ikan dapat menimbulkan sejumlah 

reaksi alergi, alergen yang terdapat pada ikan seperti Gad (Akib dkk, 2010). 

Hasil olahan kacang dengan bahan dasar kedelai seperti tahu dan tempe juga 

dapat menimbulkan reaksi alergi, alergen yang terdapat dalam bahan dasar 

kedelai seperti Glycinin (Holzhauser et al, 2008).  

Reaksi alergi makanan dimulai dari konsumsi kacang, ikan dan hasil 

olahannya mengandung protein yang dapat mempengaruhi sel T merangsang 

sel B, sel B merangsang sel plasma untuk membuat IgE, IgE mempengaruhi 
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sel mast, sel mast melepaskan histamin dan leukotrin menyebabkan spasme 

bronkus dan mengakibatkan asma (Akib dkk, 2010). 

Penyakit asma merupakan penyakit 5 besar penyebab kematian di 

dunia (Oemiati, 2010). Data WHO pada tahun 2005 menunjukkan ada 100-

150 juta menderita asma di dunia (Triyani, 2010). Asma merupakan 10 besar 

penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Data Studi Rised Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) di berbagai provinsi di Indonesia hasil RISKESDAS 

menunjukkan prevalensi asma di Indonesia sekitar 3,5% (Riskesdas, 2007). 

Angka kejadian pada orang dewasa 10-45% (Oemiati, 2010). Prevalensi asma 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta meningkat 

0,6% dari 6,2% tahun 2011 menjadi 6,8% tahun 2012.  Hasil penelitian Mela 

(2009) ada hubungan antara rhinitis alergi dengan terjadinya asma bronkhial. 

Rhinitis alergi secara individual atau independen sebagai faktor resiko 

terjadinya asma bronkhial. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap hubungan antara konsumsi kacang, ikan dan 

hasil olahannya dengan frekuensi serangan asma pada penderita asma di 

BBKPM Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: Apakah ada Hubungan Antara Konsumsi Kacang, Ikan dan Hasil 

Olahannya dengan Frekuensi Serangan Asma Pada Penderita Asma di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta? 

 



3 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara konsumsi kacang, ikan dan hasil olahannya dengan frekuensi 

serangan asma  pada penderita asma di balai besar kesehatan paru 

masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan konsumsi kacang, ikan dan hasil olahannya pada 

penderita asma di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 

Surakarta. 

b.  Mendeskripsikan frekuensi serangan asma pada penderita asma di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan antara konsumsi kacang, ikan dan hasil 

olahannya dengan frekuensi serangan asma pada penderita asma di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi BBKPM, yaitu 

sebagai bahan informasi dalam konseling kepada pasien asma. 

 

  


