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ABSTRAK 

Latar Belakang: Asma adalah suatu penyakit inflamasi kronik saluran 
pernapasan yang disebabkan oleh sensitifnya trakea dan percabangannya 
(hiperreaktivitas bronkus) terhadap suatu rangsangan. Penyakit asma merupakan   
penyakit yang berlanjut secara perlahan serta dalam perjalanannya terdapat fase-
fase eksaserbasi akut. setiap terjadi eksaserbasi akut maka akan terjadi perburukan 
atau pengurangan nilai faal paru yaitu mengalami penurunan arus puncak 
ekspirasi (APE). Latihan pernapasan dengan metode diaphragmatic breathing 
exercise merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah penurunan 
volume paru pada arus puncak ekspirasi (APE).   
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh pemberian diaphragmatic 
breathing exercise terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada kasus asma. 
Metode Penelitian: dengan pendekatan Quasi Eksperimen dengan design 
penelitian one group pre and post test design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua penderita yang di diagnosa asma rawat jalan di Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat (BBKPM) Surakarta. Dengan jumlah sample 10 responden melalui 
metode total sampling yang mana diambil dari pasien rawat jalan di Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. Hasil penelitian dianalisa 
menggunakan uji Wilcoxon Test. 
Hasil Penelitian: uji Wilcoxon Test menunjukkan hasil p = 0,005 < 0,05 yang 
berarti ada pengaruh diaphragmatic breathing exercise terhadap peningkatan arus 
puncak ekspirasi pada kasus asma. 
Kesimpulan: pemberian diaphragmatic breathing exercise dapat berpengaruh 
terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada kasus asma. 

 
Kata Kunci: asma, diaphragmatic breathing exercise, arus puncak ekspirasi   

(APE) 
 



PENDAHULUAN 

 

Asma menurut Sidhartani (2007) adalah suatu penyakit inflamasi kronik 

saluran pernapasan yang disebabkan oleh sensitifnya trakea dan percabangannya 

(hiperreaktivitas bronkus) terhadap suatu rangsangan. Asma merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang serius di berbagai negara di seluruh dunia 

(Mangunnegoro, 2004). Sebagaimana yang dikutip oleh Dewan Asma Indonesia 

(DAI) tahun 2009, bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 

hingga saat ini jumlah pasien asma di dunia mencapai 300 juta orang, dan 

diperkirakan angka ini akan terus meningkat hingga 400 juta penderita pada tahun 

2025. Di indonesia, penyakit ini masuk dalam sepuluh besar. Diperkirakan 

prevalensi asma di Indonesia 5% dari seluruh penduduk Indonesia, artinya ada 

12,5 juta pasien asma di Indonesia (DAI, 2009).   

Permasalahan yang muncul pada asma yang di keluhkan yaitu sesak nafas. 

Sesak nafas ini terjadi disebabkan oleh adanya penyempitan saluran nafas. 

Penyempitan saluran nafas ini terjadi karena adanya hiperreaktivitas dari saluran 

nafas terhadap berbagai macam rangsang, sehingga menyebabkan spasme otot-

otot polos bronkus yang dikenal dengan bronkospasme, oedema membrana 

mukosa dan hipersekresi mukus, sehingga didalam  saluran nafas tersebut akan 

menyebabkan sulitnya udara yang melewatinya, maka penderita asma akan 

cenderung melakukan pernapasan pada volume paru yang tinggi, yang mana akan 

membutuhkan kerja keras dari otot-otot pernapasan, sehingga pasien akan 

mengalami kesulitan bernapas, ekspirasinya akan lebih panjang sehingga otot-otot 

ekspirasi akan turut bekerja, yang mana akan menambah energi untuk pernapasan 



maka berakibat terjadinya hambatan waktu untuk mengeluarkan udara ekspirasi 

adalah adanya udara yang masih tertinggal di dalam paru-paru semakin 

meningkat. Bila hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan obstruksi saluran 

nafas. Obstruksi saluran nafas terjadi saat ekspirasi karena secara fisiologis 

saluran nafas menyempit, sehingga mengakibatkan udara terjebak dan tidak bisa 

di ekspirasikan. Gangguan yang berupa obstruksi saluran nafas dapat di nilai 

secara objektif dengan VEP 1 (Volume Ekspirasi Paksa Detik Pertama) atau APE 

(Arus Puncak Ekspirasi) (Sundaru, 2006). Penyakit asma merupakan penyakit 

yang berlanjut secara perlahan serta dalam perjalanannya terdapat fase-fase 

eksaserbasi akut. Setiap terjadi eksaserbasi akut maka akan terjadi perburukan 

atau pengurangan nilai faal paru salah satunya mengalami penurunan arus puncak 

ekspirasi (APE), dan nilai ini tidak akan kembali setelah fase eksaserbasi akut ini 

menyembuh (Yunus, 2005). 

Pada penderita asma terapi pernapasan utama adalah latihan napas perut 

atau diaphragmatic breathing exercise. Diaphragmatic breathing exercise 

dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi paru-paru sampai ke paru-paru 

bagian bawah sehingga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dalam bernapas 

atau dengan cara membesarkan perut ke depan dan dilakukan secara perlahan 

ketika menghembuskannya. Latihan ini selain untuk mengatur pernapasan jika 

terasa akan datang serangan, ataupun sewaktu serangan asma juga untuk 

mengatasi masalah penurunan volume paru pada arus puncak ekspirasi (APE) 

(Jones, et al., 2003).  



Mengingat latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk 

meneliti tentang Pengaruh Pemberian Diaphragmatic Breathing Exercise 

Terhadap Peningkatan Arus Puncak Ekspirasi Pada Kasus Asma. 

TUJUAN 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian Diaphraghmatic Breathing 

Exercise dalam meningkatkan arus puncak ekspirasi pada kasus Asma di BBKPM 

Surakarta. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode Quasi eksperiment dengan rancangan 

one group pre and post test design. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh yang timbul akibat dari adanya perlakuan tertentu dan semua variabel 

tidak dapat di kontrol oleh peneliti. Kemudian dilakukan pre test sebelum 

perlakuan dan post test setelah perlakuan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tentang pengaruh pemberian diaphragmatic breathing exercise 

terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada kasus asma di BBKPM 

Surakarta. Dalam penelitian ini sample berjumlah 10 orang yang sesuai dengan 

kriteria penelitian. Didapatkan responden usia 28-34 tahun sebanyak 3 orang 

(30%), selanjutnya usia 35-41 tahun sebanyak 2 orang (20%), usia 42-48 tahun 

sebanyak 2 orang (20%), dan usia 49-56 tahun sebanyak 3 orang (30%). Distribusi 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan seluruh responden berjenis kelamin 

perempuan dengan jumlah 10 orang (100%). 

Hasil pengukuran nilai APE sebelum dan sesudah perlakuan DBE  

menunjukkan nilai hasil pengukuran APE sebelum dan sesudah perlakuan 

Diaphragmatic Breathing Exercise dengan jumlah responden sebanyak 10 orang, 

rata-rata sebelum perlakuan 166 dan sesudah perlakuan 287, nilai minimum 

sebelum perlakuan 80 dan sesudah perlakuan 190, nilai maksimum sebelum 

perlakuan 260 dan sesudah perlakuan 340. 



Uji pengaruh arus puncak ekspirasi menggunakan wilcoxon Test. 

Berdasarkan uji Wilcoxon Test maka didapatkan hasil perhitungan dalam tabel 

sebagai berikut :  

Tabel 1 Uji pengaruh menggunakan Wilcoxon Test 
Kelompok P Hasil 

Perlakuan DBE 0,005 Ho ditolak 
 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon Test, menunjukkan 

hasil p = 0,005 < 0,05 yang berarti ada pengaruh diaphragmatic breathing 

exercise terhadap peningkatan arus puncak ekspirasi pada kasus asma. 

Pengaruh Diaphragmatic Breathing Exercise Terhadap Peningkatan Arus 

Puncak Ekspirasi (APE). 

Penyakit asma adalah sebuah penyakit yang dapat terjadi pada siapa saja 

juga dapat timbul pada segala usia dan jenis kelamin. Menurut para ahli asma 

mengatakan bahwa faktor penyebab asma bukan hanya berdasarkan faktor genetik 

saja (Hermawan, 2006). faktor lain adalah  alergen yaitu materi dari lingkungan 

yang dapat memicu reaksi hiperresponsif saluran pernafasan (Supari, 2008). 

Faktor-faktor psikologis memainkan peranan penting dalam asma (Hadioroto, 

2005). Infeksi saluran pernafasan merupakan salah satu faktor pencetus yang 

sering didapatkan dalam pemeriksaan asma (Croccket, 2000), dan adanya 

perubahan suhu yang mendadak (Hadioroto, 2005). 

Penyakit asma merupakan penyakit yang berlanjut secara perlahan serta 

dalam perjalanannya terdapat fase-fase eksaserbasi akut. Setiap terjadi eksaserbasi 

akut maka akan terjadi pengurangan nilai faal paru, dan nilai ini tidak akan 

kembali setelah fase eksaserbasi ini menyembuh. Untuk itu perlu penatalaksanaan 

yang tepat agar eksaserbasi akut tidak terjadi, dan kalaupun terjadi harus 

diusahakan agar fase ini terjadi sesingkat mungkin karena makin lama fase ini 

berlangsung maka akan semakin turun faal paru pada penderita asma. 

Pemeriksaan faal paru ini bertujuan untuk melihat progresivitas penyakitnya dan 

juga untuk menilai keberhasilan pengobatan (Yunus, 2005). 



Fisiologi dari pernapasan diafragma dimana pada proses selama inspirasi 

udara akan masuk dan selanjutnya akan mengalir mengikuti penurunan gradien 

tekanan. Tekanan intra-alveolus harus lebih rendah daripada tekanan atmosfer 

agar udara dapat mengalir masuk ke paru-paru. Pada saat inspirasi biasa, tekanan 

intra alveolus akan menurun sebanyak 1 mmHg menjadi 759 mmHg. Karena 

tekanan intra alveolus menjadi lebih rendah daripada tekanan atmosfer, dan 

selanjutnya udara tersebut akan mengalir masuk ke paru-paru mengikuti 

penurunan gradien tekanan dari tekanan tinggi ke rendah. Kemudian pada akhir 

inspirasi, otot-otot akan melemas dan saat melemas tersebut diafragma akan 

kembali kebentuk semulanya. Pada saat perpindahan dari inspirasi ke ekspirasi 

membutuhkan jeda, karena pada saat itu terjadi peningkatan aliran udara yang 

masuk ke paru-paru sebelum terjadi keseimbangan dengan tekanan atmosfer yaitu 

pernapasan akan menjadi lebih dalam. Pada waktu ekspirasi, tekanan intra 

alveolus akan meningkat sekitar 1 mmHg diatas tekanan atmosfer menjadi 761 

mmHg. Maka dari itu, setelah proses ekspirasi dibutuhkan waktu untuk istirahat 

agar tekanan intra alveolus menjadi sama dengan tekanan atmosfer (Sherwood, 

2001).  

Biasanya penderita asma memiliki pola pernapasan yang salah dan 

cenderung menggunakan pernapasan dada atas dan mengempiskan perut saat 

inspirasi. Pada kondisi ini energi yang diperlukan tinggi sedangkan 

pengembangan paru minimal, karena diafragma yang terdorong ke atas akibat 

perut yang dikempiskan. Begitu pula pada saat ekspirasi rongga dada mengempis 

tetapi volume paru tidak menguncup maksimal karena saat ekspirasi, perut 

mengembang dan diafragma terdorong kebawah sehingga arus puncak ekspirasi 

(APE) menurun (Herman, 2007). Dengan diberikan diaphragmatic breathing 

exercise terjadi pengembangan rongga thorax dan paru saat inspirasi serta otot-

otot ekspirasi (otot-otot abdomen) berkontraksi secara aktif sehingga 

mempermudah pengeluaran udara (CO2) dari rongga thorax kemudian 

mengurangi kerja bernafas dan peningkatan ventilasi sehingga terjadi peningkatan 

perfusi juga perbaikan kinerja alveoli untuk mengefektifkan pertukaran gas 



sehingga kadar CO2 dalam arteri berkurang maka dengan diaphragmatic 

breathing exercise arus puncak ekspirasi meningkat (Semara, 2012).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dari hasil perhitungan uji statistik, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pemberian diaphragmatic breathing exercise terhadap peningkatan arus puncak 

ekspirasi pada kasus asma di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 

Surakarta. 

Saran 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Kepada penderita asma diharapkan untuk lebih memperhatikan dosis, aktifitas 

sehari-hari, serta teknik tarik nafas dan hembus nafas yang baik dalam 

menentukan keberhasilan peningkatan arus puncak ekspirasi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya maka perlu penambahan jumlah kelompok 

responden dan memperhatikan ADL, sehingga dapat diraih hasil yang baik 

dan lebih signifikan. 
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