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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Asma adalah penyakit paru kronik yang sering terjadi di dunia. Data 

mengenai kematian akibat asma mengalami peningkatan dalam beberapa dekade 

terakhir (Mchpee and Ganong, 2011). Menurut Global Initiative for Asthma 

(GINA) tahun 2008, asma didefinisikan sebagai penyakit inflamasi kronis pada 

saluran pernafasan. Inflamasi kronis ini berhubungan dengan hiperresponsivitas 

saluran pernafasan terhadap berbagai stimulus, yang menyebabkan kekambuhan 

sesak nafas (mengi), kesulitan bernafas, dada terasa sesak, dan batuk-batuk, yang 

terjadi utamanya pada malam hari atau dini hari. Sumbatan saluran nafas ini 

bersifat reversibel, baik dengan atau tanpa pengobatan. 

Angka kejadian penyakit asma akhir-akhir ini mengalami peningkatan 

dan relative sangat tinggi dengan banyaknya morbiditas dan mortalitas. WHO 

memperkirakan 100-150 juta penduduk dunia saat ini terkena penyakit asma dan 

diperkirakan akan mengalami penambahan 180.000 setiap tahunnya. (WHO, 

2013) 

Kemenkes RI (2011) di Indonesia mengatakan penyakit asma masuk 

dalam sepuluh besar penyebab kesakitan dan kematian. Angka kejadian asma 

80% terjadi di negara berkembang akibat kemiskinan, kurangnya tingkat 
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pendidikan, pengetahuan dan fasilitas pengobatan. Angka kematian yang 

disebabkan oleh penyakit asma diperkirakan akan meningkat 20% untuk sepuluh 

tahun mendatang, jika tidak terkontrol dengan baik. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, prevalensi kasus asma di 

Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 0,42% dengan prevalensi tertinggi di Kota 

Surakarta sebesar 2,46%. 

Kurangnya pengetahuan pasien dan masyarakat tentang asma dan 

menganggap asma merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kurangnya 

upaya untuk melaksanakan pencegahan serangan asma di rumah, serta belum 

terlihat adanya usaha yang baik dalam mengontrol dan menghindari alergen. Hal 

ini yang mengakibatkan kekambuhan pada pasien asma (Sundaru, 2006). 

Usaha untuk menjaga agar tidak kambuh juga bergantung pada 

pengetahuan klien terhadap penyakitnya, karena dengan pengetahuannya tersebut 

klien memiliki alasan dan landasan untuk menentukan suatu pilihan. Informasi 

dan pengetahuan tentang asma sangat penting dimana yang harus diajarkan 

kepada pasien adalah mengenal faktor pemicu serangan asma pada dirinya serta 

pemahaman tentang pencegahan, perawatan dan kerja obat asma. Strategi ini 

mengurangi frekuensi gejala, eksaserbasi, dampak asma pada gaya hidup serta 

kekambuhan pada asma (Chang, Esther et al, 2010). Tingkat pengetahuan yang 

baik mempengaruhi frekuensi kekambuhan, karena dengan pengetahuan yang baik 

penderita mampu melakukan pencegahan  kekambuhan yang berulang  (Waspadji, 

2007). 
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Data dari Rekam Medik Puskesmas Ngoresan Surakarta didapatkan 

bahwa prevalensi penyakit asma pada tahun 2012 ditemukan frekuensi kejadian 

kekambuhan sebanyak 449 kunjungan dari sejumlah 78 penderita, sedangkan 

laporan tahun 2013 mencatat angka kejadian kekambuhan penyakit asma 

sebanyak 462 kunjungan dari 61 penderita. Tahun 2014 mencatat angka 

kekambuhan asma sebanyak 487 kunjungan dari 61 penderita asma. Banyak 

penderita yang datang ke puskesmas ketika mengalami sesak nafas (mengi), 

kesulitan bernafas dan batuk pada malam hari. Mereka datang ke puskesmas 

ketika tanda dan gejala asma kambuh lagi.  

Studi pendahuluan di daerah Jebres wilayah kerja Puskesmas Ngoresan 

Surakarta dari hasil wawancara dengan 10 penderita asma, 8 klien mengatakan 

belum mengetahui tentang pencegahan yang harus dilakukan agar asma tidak 

kambuh dan sering mengalami kekambuhan, sedangkan 2 diantaranya mengetahui 

tentang asma namun belum mampu melakukan pencegahan dengan baik sehingga 

sering kambuh. Rata-rata klien mengalami kekambuhan lebih dari 1 kali dalam 

sebulan dan pengetahuan klien tentang asma masih rendah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengetahuan mempengaruhi kekambuhan asma yang 

berulang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan antara pengetahuan tentang pencegahan asma 

dengan kejadian kekambuhan pada penderita asma di wilayah kerja puskesmas 

Ngoresan Surakarta”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, “Apakah ada hubungan antara pengetahuan tentang pencegahan 

asma dengan kejadian kekambuhan pada penderita asma di wilayah kerja 

puskesmas Ngoresan Surakarta?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan pencegahan asma dengan 

kekambuhan pada penderita asma di wilayah kerja Puskesmas Ngoresan 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang pencegahan asma pada penderita 

asma di Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan Surakarta. 

b. Mengetahui kekambuhan asma yang terjadi pada penderita asma di 

Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan Surakarta. 

c. Mengetahui besarnya hubungan antara pengetahuan tentang pencegahan 

asma dengan kejadian kekambuhan pada penderita asma di wilayah kerja 

puskesmas Ngoresan Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta 

sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian 

khususnya dalam bidang kesehatan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan tentang penyakit asma, mengetahui penatalaksanaan asma yang 

tepat dan baik serta dijadikan pelajaran untuk memahami proses penelitian. 

b. Bagi Responden 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang tingkat 

pengetahuan pencegahan asma yang baik sehingga tidak terjadi 

kekambuhan asma yang berulang. 

c. Bagi Puskesmas 

Memberikan infomasi tentang tingkat pengetahuan yang rendah berpotensi 

mengakibatkan terjadinya kekambuhan pada penderita asma. 

d. Bagi Institusi Pendidikan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan informasi 

terhadap masalah kesehatan terutama tentang penyakit asma. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Wardani (2012). Hubungan antara pengetahuan umum asma pasien dengan 

tingkat kontrol asma di RSUD Dr. Moewardi. Metode penelitian ini adalah 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Data diolah dengan 

uji korelasi pearson menggunakan windows SPSS 17. Data diperoleh dari 

pengisian kuisioner Ashtma General Knowledge Questionnaire dan kuisioner 

Asthma Control Test. Hasil penelitian didapatkan hubungan yang bermakna 

antara tingkat pengetahuan umum asma dan tingkat kontrol asma ditunjukkan 
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secara statistik dengan p< 0,05 dan nilai korelasi 0,376 (korelasi positif dan 

kekuatan korelasi lemah). Perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada 

subjek, tempat penelitian, variabel penelitian serta penelitian ini lebih 

menekankan pada kekambuhan asma akibat tingkat pengetahuan asma yang 

rendah. 

2. Maryono (2008). Hubungan antara faktor lingkungan dengan kekambuhan 

asma bronkhiale pada klien rawat jalan di Poliklinik Paru Instalasi Rawat Jalan 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif, non 

eksperimen dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah cross 

sectional. Analisa data menggunakan teknik Chi square dengan sampel 

penelitian sebanyak 45 pasien. Hasil penelitian menunjukkan kondisi 

lingkungan responden rata-rata buruk, tingkat kekambuhan responden rata-rata 

ringan dan sedang, dan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 

lingkungan terhadap kekambuhan asma bronkhiale pada klien yang berkunjung 

di Poliklinik Paru Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek, tempat penelitian dan variabel 

penelitian ditambah dengan mengkaji pengetahuan tentang asma. 


