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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Asma yang selama ini dikenal sebagai keadaan sesak napas yang 

disebabkan penyempitan saluran napas karena mengkerutnya otot-otot yang 

melingkari saluran napas. Sekarang, pandangan itu berubah menjadi              

“keadaan inflamasi pada lapisan epitel bronkus sehingga aliran udara yang 

masuk maupun yang keluar paru-paru menjadi terganggu”. 

Perubahan pandangan ini mengakibatkan bergesernya pendekatan 

pengobatan penyakit asma, yang sebelumnya menggunakan obat-obat 

bronkhodilator yang melebarkan saluran napas menjadi “pemakaian obat-obat 

anti inflamasi yang menetralkan radang di epitel bronkus”. 

Dengan berkembangnya penelitian dan pengetahuan mengeni asma 

saat ini, berbagai pandangan mengenai asma dilukiskan dalam suatu definisi 

kerja ; asma adalah gangguan inflamasi kronis jalan napas yang melibatkan 

berbagai sel inflamasi (termasuk sel-sel mast dan eosinofil), menimbulkan 

gejala yang biasanya berhubungan dengan luasnya inflamasi, obstruksi 

(penyempitan) jalan napas yang reversible baik secara spontan maupun 

dengan pengobatan dan hiperaktivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan.  

Walaupun diagnosis dan pengobatan pada kebanyakan penderita 

umumnya mudah, namun pada sebagian penderita sering memberikan hasil 

pengobatan yang tidak memuaskan. Bahkan pada sebagian penderita lainnya 
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benar-benar sukar dikendalikan. Kalau pengobatan salah, maka akan terjadi 

obstruksi kronis yang menurunkan kualitas hidup orang, menyiksa hidupnya 

bahkan menyebabkan kematian pada usia produktif. (Sitorus, 2004). 

Menurut (Yusharmen, 2008), penyakit asma saat ini diperkirakan 

menyerang sekitar lima persen penduduk Indonesia dari segala usia. Perkiraan 

itu dibuat menurut hasil surveilans, penyakit tidak menular yang hingga kini 

belum dapat disembuhkan itu dapat menurunkan produktifitas dan 

meningkatkan beban ekonomi, karenanya harus dikendalikan. Pengendalian 

asma bisa dilakukan dengan mengendalikan faktor resiko yang mencetuskan 

asma dan memberikan pengobatan sesuai dengan tingkat keparahan penyakit. 

Faktor yang meningkatkan resiko serangan asma antara lain faktor genetik, 

kondisi atau bahan tertentu yang mengakibatkan alergi, dan kondisi 

lingkungan yang buruk.  Selama ini hanya 30 persen asma yang terjadi karena 

faktor genetik, sisanya terpapar karena kondisi lingkungan yang buruk. 

Pengendalian faktor resiko dengan meningkatkan kualitas lingkungan dalam 

hal ini menjadi sangat penting. Sementara pengobatan asma yang biasanya 

dilakukan dengan memberikan obat antiinflamasi dan pelega saluran nafas, 

hanya dapat mengendalikan asma dengan mengurangi gangguan akibat asma. 

Tapi yang utama dalam pengobatan asma adalah menghindari pencetus asma 

dan menggunakan obat yang terdiri atas obat pelega dan pencegah. 

Pencegahan dan pengendalian asma yang paling efektif adalah yang dilakukan 

secara mandiri oleh masyarakat karena itu strategi pemerintah untuk 
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menurunkan jumlah kesakitan dan kematian akibat asma juga lebih banyak 

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya pengendalian asma.  

 

B. Identifikasi masalah 

Mengetahui gambaran penyakit gangguan sistem pernafasan Asma 

Bronkhial dan penatalaksanaannya baik secara medis maupun secara 

keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan Asma 

Bronkhial. 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum : 

Untuk mengetahui masalah keperawatan pada penyakit sistem 

pernafasan asma bronkhial pada Tn. S. 

2. Tujuan khusus : 

a. Mengetahui penyebab penyakit sistem pernafasan asma bronkhial pada 

Tn. S. 

b. Mengetahui manifestasi klinis penyakit sistem pernafasan asma 

bronkhial. pada Tn. S. 

c. Mengetahui  penatalaksanaan medis dan keperawatan penyakit sistem 

pernafasan asma bronkhial pada Tn. S. 

d. Mengetahui  diagnosa keperawatan penyakit sistem pernafasan asma 

bronkhial pada Tn. S. 

e. Mengetahui cara pencegahan penyakit asma bronkhial pada Tn. S. 

 



 4

D. Manfaat penelitian 

1. Sebagai informasi mengenai penyakit asma bronkhial yang juga 

digolongkan sebagai Penyakit Paru Obstruksi Menahun (PPOM) dan 

penatalaksanaannya baik secara medis maupun keperawatan sebagai 

pertimbangan pemberian pengobatan yang tepat dan rasional. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang kesehatan 

khususnya tentang penyakit pada gangguan sistem pernapasan, serta 

mengasah keterampilan penulis yang sangat diperlukan di masa yang akan 

datang. 
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