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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit asma merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh 

dunia, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang.  

Saat ini, penyakit asma juga sudah tidak asing lagi di masyarakat. Asma 

dapat diderita oleh semua lapisan masyarakat dari usia anak-anak sampai 

usia dewasa. Penyakit asma awalnya merupakan penyakit genetik yang 

diturunkan dari orang tua pada anaknya. Namun, akhir-akhir ini genetik 

bukan merupakan penyebab utama penyakit asma. Polusi udara dan 

kurangnya kebersihan lingkungan di kota-kota besar merupakan faktor 

dominan dalam peningkatan serangan asma.  

Asma adalah penyakit kronis variabel dari sistem pernapasan yang 

ditandai oleh penyempitan saluran pernapasan kecil dan bronkiolus, 

meningkat bronkial sekresi atau lendir dan pembengkakan mukosa atau 

peradangan, sering dalam menanggapi satu atau lebih memicu. Asma 

ditandai dengan serangan sesak dada, batuk dan mengi akibat obstruksi jalan 

napas (Gibbs, 2008). 

Hasil penelitian International Study on Asthma and Alergies in 

Childhood pada tahun 2008 menunjukkan, di Indonesia prevalensi gejala 
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penyakit asma melonjak dari sebesar 4,2 persen menjadi 5,4 persen di jawa 

tengah 1,5 persen menjadi 2,5 persen dan di surakarta meningkat dari 1,5 

persen menjadi 2 persen. Selama 20 tahun terakhir, penyakit ini cenderung 

meningkat dengan kasus kematian yang diprediksi akan meningkat sebesar 

20 persen hingga 10 tahun mendatang. WHO memperkirakan di tahun 2015 

terdapat 255 ribu penderita meninggal dunia karena asma. 

Asma dapat timbul pada segala umur, dimana 30% penderita 

mempunyai gejala pada umur 1 tahun, sedangkan 80-90% anak yang 

menderita asma, gejala pertamanya muncul sebelum umur 4-5 tahun. 

Sebagian besar anak yang terkena kadang-kadang hanya mendapat serangan 

ringan sampai sedang, yang relatif mudah ditangani. Sebagian kecil 

mengalami asma berat yang berlarut-larut, biasanya lebih banyak yang terus 

menerus dari pada yang musiman. Hal tersebut yang menjadikannya tidak 

mampu dan mengganggu kehadirannya di sekolah, aktivitas bermain, dan 

fungsi dari hari ke hari (Sundaru, 2006). 

Asma juga salah satu diantara beberapa penyakit yang tidak bisa 

disembuhkan secara total. Kesembuhan dari satu serangan asma tidak 

menjamin dalam waktu dekat akan terbebas dari ancaman serangan 

berikutnya. Terutama apabila pekerjaan dan lingkungannya serta faktor 

ekonomi, penderita harus selalu berhadapan dengan faktor alergen yang 

menjadi penyebab serangan. Karena asma merupakan penyakit yang tidak 

bisa disembuhkan secara total, biasanya dokter merujuk penderita asma 

kepada fisioterapi yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang 
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ditimbulkan akibat asma. Fisioterapi membantu penderita asma untuk dapat 

tetap aktif dan mendapatkan kebugaran tubuh yang optimal. 

Fisioterapi dapat membantu mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan akibat asma. Fisioterapi membantu penderita asma untuk dapat 

tetap aktif dan mendapatkan kebugaran tubuh yang optimal. Dari berbagai 

macam modalitas fisioterapi untuk mengatasi asma, secara umum paling 

banyak digunakan adalah latihan kontrol pernapasan (breathing control), 

teknik pembersihan saluran napas (seputum clearance techniques), latihan 

pola pernapasan (active breathing techniques).  

Berbagai penelitian telah mengemukakan bahwa latihan pernapasan 

memberikan perbaikan pada pasien dengan kondisi asma. Fisioterapi 

mempunyai kemampuan penanganan asma yang secara umum dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: melakukan pemeriksaan derajat asma, 

memaksimalkan fungsi paru, mempertahankan fungsi optimal paru dengan 

menghindarkan dari faktor pencetus, mempertahankan fungsi optimal paru 

dengan inhalasi, secara teratur melakukan evaluasi progra fisioterapi pada 

kondisi asma (Sasanahusada, 2013). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengulas lebih lanjut 

tentang penyakit asma dan modalitas untuk menangani problematika pada 

penderita asma, maka dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis 

mengambil judul “PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA 

PENDERITA ASMA DI BBKPM SURAKARTA”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah breathing exercisedan senam asma dapat mengurangi sesak 

pada asma? 

2. Apakah breathing exercise dan senam asma dapat meningkatkan 

expansi thorak? 

 

C. Tujuan  

1. Untuk mengetahui apakah senam asma dan breathing exercise dapat 

mengurangi sesak pada asma. 

2. Untuk mengetahui apakah senam asma dan breathing exercise dapat 

meningkatkan expansi thorak. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Melatih penulis untuk bisa menyusun hasil penelitian dan pemikiran 

yang telah dilakukan dan menuangkan ke dalam Karya Tulis Ilmiah. 

Memperluas wawasan penulis tentang masalah yang dikaji di Karya 

Tulis Ilmiah. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, informasi dan wawasan teoritis 

dalam penelitian dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. 

Sehingga analisa dapat lebih baik, khususnya pada topik dan 

permasalahan ini. 
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3. Bagi Rumah Sakit 

Dapat dijadikan acuan bagi rumah sakit agar lebih optimal dalam 

menangani pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




