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ABSTRAK 
Latar Belakang: Asma merupakan penyakit inflamasi kronik saluran pernapasan. 
Tingkat kontrol asma dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah 
kecemasan. Pasien asma dengan kecemasan dapat mempengaruhi kontrol asma 
dan kualitas hidup. Kecemasan dapat memperburuk penyakit asma.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecemasan terhadap 
tingkat kontrol asma di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 
Surakarta. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, dengan sampel 
pasien asma di BBKPM Surakarta sebanyak 37 responden. Responden yang telah 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diwawancarai menggunakan kuesioner 
Asthma Control Test (ACT) dan Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSRAS). Uji 
yang digunakan yaitu uji Chi-Square atau uji Fisher dengan nilai p < 0,05. 
Hasil: Pasien asma perempuan sebanyak 30 orang (81,08%) dan laki-laki 
sebanyak 7 orang (18,92%). Distribusi pasien asma terbanyak pada kelompok 
umur 48-53 tahun (18,92%). Pasien asma yang tidak mengalami kecemasan 
sebanyak 31 orang. Pasien asma yang tidak terkontrol sebanyak 17 orang. 
Analisis uji statistik menunjukkan adanya hubungan kecemasan terhadap tingkat 
kontrol asma, didapatkan nilai p sebesar 0,022 (p < 0,05). 
Simpulan: Terdapat hubungan kecemasan terhadap tingkat kontrol asma di Balai 
Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND THE LEVEL OF 
ASTHMA CONTROL IN BALAI BESAR KESEHATAN PARU 
MASYARAKAT (BBKPM) SURAKARTA  
 

Ruliyantika Nanda Puspita, Riana Sari, Indriyati Oktaviano R, Faculty of 
Medicine  

Muhammadiyah University of Surakarta 
 

ABSTRACT 
Background: Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways. The 
level of asthma control can be affected by many factors, one of which is anxiety. 
Asthma patients with anxiety can affect asthma control and quality of life. 
Anxiety can aggravate asthma.  
Puspose: To determine the relatonship between anxiety and the level of asthma 
control in Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta.  
Method: This research used cross sectional study, the sampel of patients with 
asthma was 37 respondents. Respondents have qualified the inclusion and 
exclusion criteria were interviewed using quetionnaire of Asthma Control Test 
(ACT) and Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSRAS). The data were analyzed by 
using Chi-Square or Fisher’s exact test with p < 0,05. 
Result: Female asthma patients are 30 respondents (81,08%) and male asthma 
patients are 7 respondents (18,92%). The distribution of asthma patients most are 
in the age group 48-53 years old (18,92%). Asthma patients without anxiety are 
31 respondents. Patients with poorly controlled asthma are 17 respondents. 
Statistic analysis showed a relatonship between anxiety and the level of asthma 
control, p value is 0,022 (p < 0,05). 
Conclusion: There is a relatonship between anxiety and the level of asthma 
control in Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 
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PENDAHULUAN 

Asma merupakan penyakit inflamasi kronik saluran pernapasan. Asma 

masih menjadi masalah kesehatan di negara maju maupun negara berkembang. 

Asma sering kurang terdiagnosis dan terobati secara dini. Asma dapat 

menimbulkan beban besar untuk individu dan keluarga dan mungkin membatasi 

aktivitas individu untuk seumur hidup. Asma merupakan salah satu dari lima 

penyebab kematian di dunia. Sebanyak 80% kematian disebabkan oleh asma 

terjadi di negara maju dan berkembang. Kematian akibat asma akan meningkat 

pada 10 tahun mendatang jika tidak segera ditangani. Pengobatan yang tepat 

seperti penggunaan inhalasi kortikosteroid untuk meringankan inflamasi dapat  

menurunkan angka kematian akibat asma.1 

Berdasarkan data WHO (World Health Organization) 2011 didapatkan 

bahwa 235 juta orang menderita asma. Prevalensi asma di Indonesia belum 

diketahui dengan pasti. Diperkirakan 2-5% penduduk Indonesia menderita asma.2 

Di Indonesia, asma masuk ke dalam sepuluh besar penyebab kesakitan dan 

kematian. Data dari Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) pada tahun 2005 

didapatkan 225.000 orang meninggal karena asma. Untuk daerah pedesaan 

didapatkan prevalensi asma sebesar 4,3% sedangkan di perkotaan 6,5%.3 

Prevalensi asma diperkotaan lebih tinggi dari di pedesaan disebabkan karena pola 

hidup di kota besar dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya asma.2 Prevalensi 

kasus asma di Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 0,64%, mengalami 

penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 0,66%.4 Prevalensi asma 

di Surakarta didapatkan data sebesar 2,42%.5 

Asma merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetapi dengan 

diagnosis, pengobatan dan edukasi pasien yang tepat dapat menghasilkan 

manajemen dan kontrol asma yang baik. Dengan terkontrolnya asma maka dapat 

meningkatkan kualitas hidup penderita asma.1 Penelitian di wilayah Asia Pasifik 

didapatkan data sebanyak 5% pasien asma terkontrol penuh, 35% terkontrol 

sebagian, 10% pasien menggunakan inhalasi steroid untuk mengontrol asma dan 

68% pasien menggunakan bronkodilator. Di Indonesia belum didapatkan data 

yang pasti pasien dengan kontrol asma.6  



Tingkat kontrol asma dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 

adalah ekspresi emosi yang berlebihan misalnya kecemasan. Pasien asma 

cenderung memiliki kecemasan sehingga dapat mempengaruhi kontrol asma dan 

kualitas hidup.7 Kecemasan cenderung memperburuk penyakit asma. Kecemasan 

dapat menyebabkan perubahan fisiologis yang dapat menimbulkan serangan. 

Selama periode kecemasan, orang mungkin lupa untuk mengambil obat asma 

mereka, membuat serangan lebih memungkinkan.8 

Pasien dengan kontrol asma yang buruk lebih sering terjadi pada wanita, 

orang tua, dengan fungsi paru yang buruk, obesitas, cemas dan/ atau depresi. 

Kecemasan dan asma mempunyai korelasi yang signifikan. Kecemasan 

berhubungan dengan tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan.9 Prevalensi 

kecemasan lebih tinggi pada pasien asma tidak terkontrol yaitu sebesar 78%.10 

Kecemasan umumnya ditemukan pada pasien asma. Semakin buruk kontrol asma 

maka semakin berat kecemasan yang terjadi, dan sebaliknya.11  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kontrol asma adalah pengendalian terhadap manifestasi klinis penyakit 

asma. Menurut Global Initiative for Asthma (GINA) Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention, kontrol asma berarti seorang penderita asma dengan 

kriteria: (1) Tidak ada (atau minimal) gejala asma, (2) Tidak terbangun pada 

malam hari karena asma, (3) Tidak ada (atau minimal) menggunakan obat asma, 

(4) Mampu melakukan aktivitas fisik normal dan olahraga, (5) Hasil tes fungsi 

paru (PEF dan FEV1) normal (mendekati normal), (6) Tidak ada (sangat jarang) 

terjadi serangan asma.12 

Kecemasan umumnya terjadi pada orang dengan asma berat dan asma 

yang sulit dikontrol. Kecemasan adalah respon normal untuk gejala asma seperti 

dispnea dan dada sesak serta mungkin dalam respon sedang menghasilkan 

manfaat yaitu meliputi menghindari pemicu yang tepat, penggunaan rutin obat 

profilaksis, dan kontak yang sesuai dengan tenaga kesehatan yang profesional 

selama eksaserbasi. Jika kecemasan berlebihan, maka dapat menyebabkan 

perilaku yang tidak tepat seperti keterampilan manajemen diri yang buruk, terlalu 



sering menggunakan obat bronkodilator, ketidakpatuhan terhadap kontrol terapi, 

hubungan yang buruk dengan tenaga profesional kesehatan dan gemar melakukan 

perilaku berisiko seperti tidak patuh, perilaku manajemen diri yang buruk dan 

merokok. Kecemasan umumnya terkait dengan hiperventilasi, disfungsi pita 

suara, dan pernapasan disfungsional.19 

Kecemasan mungkin memperburuk penyakit pada orang yang sudah 

memilikinya. Selama periode kecemasan, serangan asma lebih sering terjadi dan 

kontrol asma lebih sulit. Kecemasan sebenarnya dapat membuat gejala asma lebih 

parah. Kecemasan dapat secara langsung mempengaruhi tubuh atau menyebabkan 

penderita kurang efektif dalam mengelola asma. Kecemasan dapat menyebabkan 

perubahan fisiologis yang dapat menimbulkan serangan. Emosi-emosi yang kuat 

memicu pelepasan bahan kimia, seperti histamin dan leukotrien, yang dapat 

memicu penyempitan saluran napas.8 

 

METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan 

cross sectional untuk mengetahui hubungan kecemasan terhadap tingkat kontrol 

asma di BBKPM Surakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Nopember-

Desember 2013 di Poli Non TB BBKPM Surakarta. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik  purposive sampling. Kriteria inklusi: 1) Pasien asma derajat 

intermiten atau persisten ringan di BBKPM Surakarta, 2) Pasien berumur 18-59 

tahun, 3) Hasil rontgen toraks pasien dalam batas normal, 4) Pasien bersedia 

untuk mengisi kuesioner, 5) Pasien mampu berkomunikasi. Kriteria eksklusi: 1) 

Pasien TB paru, 2) Pasien PPOK, 3) Pasien bronkitis kronis, 4) Pasien menderita 

kelainan jantung, 5) Penderita tidak bersedia mengisi kuesioner. 

 

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL  

1. Kecemasan adalah respon terhadap ancaman yang tidak diketahui 

sumbernya, internal, samar-samar, atau konfliktual. 

2. Tingkat kontrol asma adalah tingkat pengendalian terhadap manifestasi 

klinis penyakit asma. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan sampel dilakukan di Poliklinik Non TB di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta pada bulan Nopember sampai 

Desember 2013. Jumlah sampel yang didapatkan yaitu 37 orang. Peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta pertanyaan yang akan diajukan 

kepada pasien. Setelah pasien setuju dan mengisi inform consent, peneliti 

mewawancarai pasien sesuai dengan pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 

Asthma Control Test (ACT) dan Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSRAS). 

Tabel 1. Karakteristik Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi % 
Laki-laki 7 18,92% 

Perempuan 30 81,08% 
Jumlah 37 100% 

Dari jumlah sampel sebanyak 37 orang, pasien terbanyak yaitu perempuan 

sebanyak 30 orang (81,08%) dan jumlah laki-laki sebanyak 7 orang (18,92%). 

Tabel 2. Karakteristik Pasien Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi % 
18-23 5 13,51 % 
24-29 3 8,11 % 
30-35 5 13,51 % 
36-41 6 16,22 % 
42-47 5 13,51 % 
48-53 7 18,92 % 
54-59 6 16,22 % 

Jumlah 37 100% 

Jumlah penderita asma terbanyak terjadi pada umur 45-53 tahun yaitu 7 

orang dan jumlah penderita asma paling sedikit pada umur 24-29 tahun yaitu 3 

orang.  

 

 

 

 



Tabel 3. Karakteristik Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap 

Kecemasan dan Tingkat Kontrol Asma 

 
Jenis Kelamin 

P 
Laki-laki Perempuan 

Kecemasan 

Normal 6 25 

1,00 
Cemas Ringan-Sedang 1 5 

Cemas Berat 0 0 
Cemas Ekstrim 0 0 

Tingkat 
Kontrol 
Asma 

Tidak Terkontrol 3 17 
0,680 

 
Terkontrol Sebagian 4 13 

Terkontrol Total 0 0 

Jumlah responden laki-laki yang normal atau tidak mengalami kecemasan 

sebanyak 6 orang. Jumlah responden perempuan yang normal atau tidak 

mengalami kecemasan sebanyak 25 orang. 

Jumlah responden laki-laki dengan asma terkontrol sebagian sebanyak 4 

orang. Jumlah responden perempuan dengan asma tidak terkontrol sebanyak 17 

orang. 

Tabel 4. Karakteristik Pasien Berdasarkan Umur Terhadap 

Kecemasan  

Umur 
Kecemasan 

Normal 
Cemas 

Ringan-Sedang
Cemas Berat 

Cemas 
Ekstrim 

18-23 3 2 0 0 
24-29 3 0 0 0 
30-35 3 2 0 0 
36-41 6 0 0 0 
42-47 4 1 0 0 
48-53 6 1 0 0 
54-59 6 0 0 0 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pasien paling banyak tidak 

mengalami kecemasan atau normal dan terdistribusi secara merata dalam kategori 

umur. Tidak ada perbedaan yang mencolok dalam kategori umur responden.  

 



Tabel 5. Karakteristik Pasien Berdasarkan Umur Terhadap Tingkat 

Kontrol Asma 

Umur 
Tingkat Kontrol Asma 

Tidak 
Terkontrol 

Terkontrol 
Sebagian 

Terkontrol 
Total 

18-23 4 1 0 
24-29 1 2 0 
30-35 1 4 0 
36-41   3 3 0 
42-47 2 3 0 
48-53 4 3 0 
54-59 1 5 0 

Pada tingkat kontrol asma tidak ada perbedaan yang mencolok dalam 

kategori umur.  

Tabel 6. Karakteristik Pasien Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Kecemasan dan Tingkat Kontrol Asma 

 
Tingkat Pendidikan 

P 
Menengah Tinggi 

Kecemasan 

Normal 28 3 

0,524 
 

Cemas Ringan-
Sedang 

5 1 

Cemas Berat 0 0 
Cemas Ektrim 0 0 

Tingkat 
Kontrol 
Asma 

Tidak Terkontrol 17 3 
0,609 

 
Terkontrol Sebagian 16 1 

Terkontrol Total 0 0 

  Dari tabel di atas, mayoritas pasien berpendidikan menengah yaitu 

sebanyak 33 orang.  

 

 

 

 

 

 



Tabel 7. Karakteristik Pasien Berdasarkan Kecemasan dan Tingkat 

Kontrol Asma 

 
Tingkat Kontrol Asma 

Tidak 
Terkontol 

Terkontrol 
Sebagian 

Terkontrol 
Total 

Kecemasan 

Normal 14 17 0 
Cemas Ringan-

Sedang 
6 0 0 

Cemas Berat 0 0 0 
Cemas Ekstrim 0 0 0 

Total 20 17 0 

 Data yang didapatkan tidak layak untuk diuji dengan Chi-Square karena 

terdapat nilai expected count kurang dari 5, ada 50% yaitu 3,2 dan 2,8. Oleh 

karena itu, uji yang dipakai adalah uji alternatifnya yaitu uji Fisher. Pada uji 

Fisher nilai significancy yang didapatkan adalah 0,022. Karena nila p < 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kecemasan terhadap tingkat 

kontrol asma di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

 

PEMBAHASAN 

Pasien asma terbanyak yaitu perempuan sebanyak 30 orang (81,08%) dan 

jumlah laki-laki sebanyak 7 orang (18,92%). Jumlah responden laki-laki dengan 

asma tidak terkontrol sebanyak 3 orang dan dengan asma terkontrol sebagian 

sebanyak 4 orang. Jumlah responden perempuan dengan asma tidak terkontrol 

sebanyak 17 orang dan asma terkontrol sebagian sebanyak 13 orang. Dari data 

tersebut terdapat perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan pada 

kategori asma tidak terkontrol dan asma terkontrol sebagian. Jumlah responden 

perempuan lebih banyak daripada responden laki-laki pada kedua kategori 

tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang mengatakan bahwa asma 

cenderung lebih sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. 

Kecenderungan ini disebabkan oleh fluktuasi kadar hormon.13 

Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa perempuan lebih 

rentan daripada laki-laki antara lain sebagai konsekuensi dari mekanisme 

hormonal, perbedaan dalam ukuran saluran napas, meningkatnya persepsi 



obstruksi pada perempuan, paparan yang lebih besar dan alergi terhadap alergen 

ruangan, dan kurang optimalnya pengobatan karena perilaku pasien dan atau 

dokter.14 Perbedaan dalam hormon seks, perempuan lebih rentan terhadap 

persepsi fungsi pernapasan yang berubah daripada laki-laki, khususnya selama 

masa reproduksi. Selain itu terdapat temuan yang konsisten bahwa wanita 

cenderung melaporkan tingkat dispnea yang lebih tinggi, kontrol asma lebih buruk 

dan kualitas hidup yang lebih buruk daripada laki-laki.15  

Dilihat dari Tabel 4, secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang 

mencolok dalam kelompok umur. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur yang lebih tua dan 

penurunan persepsi dispnea.15 Pada pasien berumur 45-64 tahun terjadi 

perkembangan dan perubahan yang cepat yang mempengaruhi hipotalamus dan 

mengakibatkan penurunan produksi hormon kortisol yang berhubungan dengan 

kelainan inflamasi yang terjadi pada penderita asma. Pada pasien berumur < 45 

tahun, asma yang terjadi disebabkan oleh faktor pekerjaan atau lingkungan yang 

memudahkan penderita terpapar alergen.13 Pasien asma yang berumur ≥ 60 tahun 

berisiko 4,5 kali dibanding dengan responden yang berumur 10-19 tahun dengan 

OR=4,5; 95% CI 4,3-4,8. Umur 50-59 tahun berisiko 2,5 kali (OR=2,5; 95% CI 

2,3-2,6). Dari beberapa penelitian didapatkan bahwa asma pada masa kanak-

kanak dapat bertahan sampai dewasa dan ada juga yang bisa menghilang selama 

bertahun-tahun tetapi muncul kembali sesuai dengan pertambahan umur. Dengan 

bertambahnya umur maka terjadi penurunan fungsi paru-paru dan peradangan 

saluran napas.16 

Berdasarkan data pada Tabel 3, jumlah responden perempuan yang tidak 

mengalami kecemasan maupun yang mengalami cemas ringan-sedang lebih 

banyak daripada responden laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian Sundberg 

dkk yang menyatakan bahwa perempuan memiliki prevalensi yang lebih tinggi 

pada kecemasan, insomnia dan kantuk di siang hari dibandingkan dengan laki-

laki.17   

Berdasarkan data yang didapat, mayoritas pasien asma berpendidikan 

menengah yaitu sebanyak 33 orang. Hal ini bukan berarti orang yang 



berpendidikan menengah lebih rentan terhadap penyakit asma melainkan 

merupakan gambaran pasien yang berobat di BBKPM Surakarta. Dari uji statistik 

tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan 

kecemasan maupun tingkat kontrol asma. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan 

Adam dkk bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan kontrol asma.18 

Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh distribusi data pasien yang tidak merata 

dan mungkin pendidikan belum cukup untuk meningkatkan perilaku kontrol asma. 

Berdasarkan analisis statistik Fisher didapatkan nilai p = 0,022, oleh 

karena nilai p < 0,05 berarti terdapat hubungan kecemasan terhadap tingkat 

kontrol asma di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara kecemasan dan kontrol asma. Prevalensi kecemasan 

lebih tinggi pada pasien dengan asma tidak terkontrol dibandingkan pada pasien 

dengan asma terkontrol.10 Penderita asma dengan gangguan kecemasan memiliki 

kontrol asma dan kualitas hidup yang buruk, terlepas dari jenis kelamin, umur, 

status merokok dan derajat asma.9 

Kecemasan dan asma memiliki hubungan yang sangat rumit. Saat ini tidak 

ada bukti yang kuat bahwa kecemasan menyebabkan asma. Tetapi ada banyak 

bukti bahwa kecemasan dapat memperburuk gejala asma. Pertama, kecemasan 

dapat menyebabkan penggunaan obat bronkodilator terlalu sering dan 

ketidakpatuhan pengobatan. Kedua, kecemasan terkait dengan hiperventilasi, 

disfungsi pita suara dan disfungsional pernapasan sehingga mengakibatkan gejala 

asma dan sebagai pemicu asma. Ketiga, kecemasan dapat mengubah persepsi 

gejala. Keempat, faktor psikologis dan emosional dapat memiliki efek biologis 

pada imunologi, hormonal dan fungsi otonom yang berdampak pada keparahan 

asma dan kontrol emosi.19 

Dalam penelitian Vieira dkk, mayoritas pasien tidak hanya 

memperlihatkan profil kecemasan tetapi juga menderita asma tidak terkontrol. 

Prevalensi kecemasan yang tinggi pada pasien asma tidak terkontrol mungkin 

meningkatkan gangguan mood yang dapat meningkatkan gejala persepsi pada 

pasien tersebut sehingga mengurangi persepsi mereka tentang kontrol asma. Di 



sisi lain, gejala pernapasan sekunder pada gangguan mood mungkin menghambat 

evaluasi kontrol asma karena beberapa gejala kecemasan seperti sesak napas dan 

denyut nadi yang cepat dapat tumpang tindih dengan gejala-gejala asma.10 

Marco dkk menyatakan bahwa hubungan antara gangguan kecemasan dan 

kontrol asma yang buruk dapat terjadi melalui beberapa jalur yaitu perilaku, 

kognitif atau persepsi dan melalui efek langsung fisiologis kecemasan pada sistem 

saraf otonom dan sistem kekebalan tubuh yang dapat meningkatkan gejala-gejala 

asma. Stres psikologis kronis seperti halnya pada kecemasan telah dikaitkan 

dengan disregulasi sistem saraf otonom dan menurunnya sistem kekebalan tubuh 

penderita asma. Beberapa penelitian telah melaporkan hubungan antara kondisi 

emosional tertentu (misalnya depresi, kecemasan) dan peningkatan kolinergik 

yang memediasi reaktivitas saluran napas pada penderita asma. Stres dihubungkan 

dengan peningkatan produksi superoksida proinflamasi dan peningkatan produksi 

sitokin oleh limfosit pada penderita asma.9 

Kecemasan adalah hal yang normal dan merupakan respon yang tepat 

terhadap gejala asma dan mungkin bermanfaat karena dapat memunculkan 

perilaku seperti menghindari pemicu asma, penggunaan obat profilaksis dan 

kontak dengan tenaga kesehatan yang profesional selama eksaserbasi. Jika 

berlebihan, kecemasan dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas seperti 

manajemen diri yang buruk, terlalu sering menggunakan obat bronkodilator dan 

tidak patuh terhadap kontrol terapi yang akan menyebabkan asma menjadi tidak 

terkontrol.19 

Berdasarkan penelitian Lavoie dkk, penderita asma dengan kecemasan 

menunjukkan penggunaan bronkodilator lebih besar meskipun tidak signifikan. 

Pasien dengan kecemasan mungkin lebih cenderung takut untuk mengalami 

eksaserbasi sehingga membuat mereka mematuhi penggunaan obat pengontrol 

(kortikosteroid inhalasi). Pada penelitian sebelumnya didapatkan bukti bahwa 

setidaknya kecemasan sedang dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan pada 

penderita asma.20 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan uji Fisher didapatkan nilai p = 0,022 (p < 0,05), maka dapat 

disimpulkam bahwa terdapat hubungan kecemasan terhadap tingkat kontrol asma 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

 

SARAN 

1. Bagi penderita asma dianjurkan menerapkan upaya-upaya untuk 

meminimalisir kecemasan yang dapat memicu terjadinya asma dan 

meningkatkan kepatuhan pengobatan serta kontrol asma. 

2. Bagi insitusi diharapkan lebih memperhatikan dan memahami 

kecemasan pasien dalam pengelolaan kontrol asma, misalnya dengan 

konseling asma yang tidak hanya menekankan pada pola makan, cara 

penggunaan obat dan penghindaran faktor pencetus, tetapi juga 

konseling psikologis dan fisioterapi untuk latihan relaksasi pernapasan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

secara kualitatif sehingga dapat menggali informasi yang lebih dalam 

dari penderita asma. 
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