
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

The Global Initiative For Asthma (GINA) menetapkan tanggal 1 

Mei sebagai hari asma sedunia. Semakin meningkatnya jumlah penderita 

asma di dunia membuat berbagai badan kesehatan internasional 

memutuskan bahwa perhatian atas penyakit ini perlu semakin ditingkatkan 

(Pratyahara, 2011).   

World Health Organization (WHO) memperkirakan 235 juta 

penduduk dunia menderita asma dan jumlahnya diperkirakan akan terus 

meningkat (WHO, 2013). Apabila tidak dicegah dan ditangani dengan 

baik, maka akan terjadi peningkatan kasus asma dimasa akan datang. 

Asma mempunyai fatalitas yang rendah, namun apabila asma tidak 

terkontrol akan menyebabkan individu mempunyai keterbatasan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. Global Initiative For Asthma (GINA) 

membuat pedoman penatalaksanaan asma yang bertujuan untuk mencapai 

asma yang terkontrol. Laporan Global Initiative For Asthma (GINA) 

hingga tahun 2006 juga menitikberatkan pada kontrol asma dan bukan lagi 

pada tatalaksana serangan akut (GINA, 2012). 

Laporan Central for Disease Control and Prevention (CDC) 

menjelaskan pada tahun 2008 sebanyak 10,5 juta orang kehilangan hari 

sekolahnya, dan 14,2 juta orang kehilangan hari bekerjanya akibat asma. 
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Pada tahun 2009 sebanyak 3.388 orang meninggal akibat asma, sedangkan 

di Amerika penderita asma meningkat 15% (CDC, 2011). Kematian pada 

asma disebabkan karena hipoksia yang menyebabkan henti jantung-napas 

akut, dan jarang terjadi gagal napas akibat kelelahan (Hull dan Jhonston, 

2008). 

Central for Disease Control and Prevention (CDC) juga 

memaparkan bahwa yang lebih berisiko terserang asma yakni perempuan, 

umur 18-24 tahun, pendidikan yang rendah, kulit hitam, perokok, dan 

obesitas. Diantara orang dewasa penderita asma 11,8% tercatat masih 

merokok, dan 7,9% mengijinkan perokok masuk ke dalam rumah (CDC, 

2012). Paparan asap rokok sangat berperan dalam terjadinya penurunan 

fungsi paru dimana asap rokok merupakan campuran komplek antar 4.000 

bahan kimia, termasuk radikal bebas dan oksidan dalam konsentrasi tinggi. 

Di Indonesia diperkirakan sekitar 10% penduduk mengidap asma 

dalam berbagai variannya. Dengan jumlah penderita pada tahun 2002 

sebanyak 12.500.000, penyakit asma masuk dalam sepuluh besar penyakit 

penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Survei Kesehatan Rumah 

Tangga tahun 2005 mencatat 225.000 orang meninggal karena asma. 

Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 secara keseluruhan prevalensi 

asma di Indonesia 3,5%. Di tahun 2013 penderita asma meningkat menjadi 

4,5% (Kemenkes, 2013). 
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Prevalensi kasus asma di Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 

0,42% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2011 

sebesar 0,55% dan prevalensi tertinggi di kota Surakarta sebesar 2,46%. 

(Dinkes Jateng, 2012). Di Surakarta pelayanan kesehatan khusus paru 

berada di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

Berdasarkan data yang ada dibagian pencatatan pelaporan Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta, penyakit asma 

menduduki peringakat ke tiga setelah bronkitis, dan TB BTA Positif, 

dengan peningkatan 68%  dari tahun 2012 sampai tahun 2013 (BBKPM, 

2013). 

Seseorang yang tinggal di lingkungan perokok memiliki risiko 

lebih tinggi terserang penyakit asma karena selain rokok berpengaruh 

buruk terhadap perokok itu sendiri, orang disekitarnya juga akan 

menghirup bahan-bahan yang sama berbahaya seperti halnya perokok. 

Bahkan seseorang yang berada di sekitar perokok memiliki risiko lebih 

tinggi untuk mengalami sakit karena kandungan zat kimia berbahaya yang 

dihirup lebih tinggi daripada perokok itu sendiri (Aligne, 2003).  

Hasil penelitian Lauranita (2011) menunjukkan kelompok pasien 

dengan latar belakang lingkungan perokok tembakau mengalami serangan 

asma lebih sering dibandingkan kelompok pasien tanpa lingkungan 

perokok. Pasien dengan lingkungan perokok tembakau rata-rata 

mengalami serangan mengi 4,70 kali, batuk 2,9 kali, dan sesak 3,40 kali 

per minggu. Dalam penelitian Agil (2012) juga menunjukkan terdapat 
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hubungan yang bermakna antara lama paparan asap rokok dengan 

tingginya frekuensi eksaserbasi asma, dimana semakin sering pasien 

mengalami eksaserbasi maka makin rendah nilai tingkat kontrol asma. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah dilakukan di 

BBKPM surakarta, koordinator rawat jalan BBKPM Surakarta 

menjelaskan bahwa masyarakat lebih memilih berobat ke BBKPM karena 

dokter yang menangani merupakan dokter mahir paru dan perawat yang 

sudah memperoleh pelatihan khusus paru dengan supervisi/konsultan 

dokter spesialis paru. Disisi lain kunjungan asma di BBKPM Surakarta 

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 

2011 sebanyak 565 pasien, tahun 2012 sebanyak 602 pasien, dan tahun 

2013 sebanyak 882 pasien. 

 Hasil wawancara dengan 15 pasien asma sebesar 73% tidak 

merokok, namun terpapar asap rokok dari anggota keluarga yang merokok 

di dalam rumah, tetangga yang berkunjung, atau terpapar asap rokok di 

tempat kerja. Sebesar 20% pasien asma merupakan mantan perokok, 

mereka berhenti merokok ketika terkena asma. Sebesar 7% pasien masih 

merokok.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan paparan asap rokok dengan tingkat kontrol 

asma pada penderita asma rawat jalan di BBKPM Surakarta. 

 

 



 

5 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut “ apakah ada hubungan paparan asap rokok dengan tingkat 

kontrol asma pada penderita asma rawat jalan di BBKPM Surakarta”. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan paparan asap rokok dengan tingkat kontrol 

asma pada penderita asma rawat jalan di BBKPM Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden penelitian di BBKPM 

Surakarta. 

b. Mendeskripsikan proporsi paparan asap rokok pada penderita 

asma di BBKPM Surakarta. 

c. Mendeskripsikan proporsi tingkat kontrol asma pada penderita 

asma di BBKPM Surakarta. 

d. Untuk menganalisis hubungan paparan asap rokok dengan 

tingkat kontrol asma pada penderita asma di BBKPM 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada: 

1. Manfaat bagi Masyarakat 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan paparan 

asap rokok dengan tingkat kontrol asma pasien rawat jalan di BBKPM 
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Surakarta. Dan juga diharapkan masyarakat mampu melakukan 

pengukuran tingkat kontrol asma. 

2. Manfaat bagi BBKPM Surakarta 

Memberi masukan bagi BBKPM mengenai data tingkat kontrol 

asma pasien rawat jalan. Dengan penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai masukan bagi BBKPM Surakarta dalam melakukan tindakan 

penatalaksanaan asma sehingga tercapai tingkat kontrol yang baik. 

3. Manfaat bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi atau informasi  

peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan paparan asap rokok, 

dan tingkat kontrol asma. 

 

 

 

 

 

 

 


