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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN ANTARA SENAM ASMA DENGAN FREKUENSI 

PENGGUNAAN BRONKODILATOR PELEGA PADA  

PENDERITA ASMA DI BALAI BESAR  

KESEHATAN PARU MASYARAKAT  

(BBKPM) SURAKARTA 

 

Anggi Setyawan, Riana Sari, Endang Widhiyastuti. 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Latar Belakang : Penatalaksanaan asma meliputi  terapi farmakologi dan 

nonfarmakologi, untuk terapi nonfarmakologi yang di anjurkan salah satunya 

adalah senam asma. Senam asma yang dilakukan secara teratur akan menaikkan 

volume oksigen maksimal, selain itu dapat memperkuat otot-otot pernafasan 

sehingga daya kerja otot jantung dan otot lainnya menjadi lebih baik. 

  

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

senam asma dengan frekuensi penggunaan bronkodilator pelega pada penderita 

asma di BBKPM Surakarta. 

 

Metode Penelitan : Desain penelitian menggunakan metode observasional 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden sebanyak 40 orang 

(20 orang penderita asma yang mengikuti senam asma dan 20 orang yang tidak 

mengikuti senam asma). Teknik pengambilan sampel menggunakan simple 

random sampling. Pengukuran frekuensi penggunaan bronkodilator pelega 

menggunakan kuesioner Asma Control Test (ACT). Data dianalisis dengan uji 

Korelasi Lambda dengan program SPSS 17.0 for windows. 

 

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan penggunaan bronkodilator pelega pada 

kelompok senam asma (10%) lebih rendah dibandingkan kelompok yang tidak 

mengikuti senam asma (37,5%). Nilai p = 0,017 ( r = 0,526 ) yang artinya terdapat 

hubungan bermakna antara senam asma dengan frekuensi penggunaan 

bronkodilator pelega, dengan kekuatan korelasi sedang.  

  

Kesimpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara senam asma dengan 

frekuensi penggunaan bronkodilator pelega di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

 

 Kata Kunci : penderita asma, senam asma, frekuensi penggunaan 

bronkodilator  pelega, uji korelasi lambda 
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ABSTRACT 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ASTHMA EXERCISE AND THE 

FREQUENCY OF BRONCHODILATOR  RELIEVER ON  

ASTHMA PATIENT IN THE  BBKPM  SURAKARTA 

 

Anggi Setyawan, Riana Sari, Endang Widhiyastuti 

Medical Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta 

 

Background : Asthma treatment includes pharmacological and 

nonpharmacological therapy, for nonfarmacologi asthma which recommended is 

asthma exercise. Asthma exercise that done regularly will increase the maximum 

volume of oxygen and can make a respiratory  muscles stronger so that the power 

of heart muscle and other muscles become better. 

 

Objective : The research aims to find out the relationship between asthma 

excercise and the frequency of bronchodilators reliever on asthma patient in 

BBKPM Surakarta 

 

Method : The method was using observational analytic with cross sectional 

approach . The number of responden was 40 people (20 people to follow asthma 

exercise and 20 other). Sampling technique using simple random sampling. 

Measurement the frequency of bronchodilators reliever using Asthma Control 

Test questionnaire ( ACT ) , filling the questionnaire conducted by the respondent. 

Data were analyzed with Lambda Correlation test with SPSS 17.0 for Windows 

 

Result : The results showed  the value of p = 0.017 ( r 0,526 ) that there is a 

significant relationship between asthma exercise with frequency of 

bronchodilators reliever. the strength of moderate correlation. The use of 

bronkodilator reliever on asma exercise group (10%) lower than group who do 

not follow asma exercise (37,5). 
  
Conclusion : There is a significant association between asthma exercise and 

frequency of bronchodilators reliever at the  BBKPM  Surakarta. 

 

Keywords : People With Asthma, Exercise Asthma, Bronchodilators reliever, 

Lambda Correlation Test 
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PENDAHULUAN 

Data dari Studi Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) di berbagai 

propinsi di Indonesia tahun 2006 menunjukkan asma menduduki urutan ke-5 dari 

10 penyebab kesakitan, bersama-sama dengan bronkitis kronik dan emfisema. 

Asma juga menduduki peringkat ke-4 dari penyebab kematian di Indonesia. 

Tahun 2007, pravalensi asma di seluruh Indonesia 13/1000, dibandingkan 

bronkitis kronik 11/1000 dan obstruksi paru 2/1000 (Priyanto, 2011). 

Jumlah penyakit asma di Indonesia ditemukan sebesar 3,5% dan prevalensi 

yang berhasil didiagnosis oleh tenaga kesehatan adalah 1,9%. Data ini 

menunjukkan cakupan diagnosis asma oleh tenaga kesehatan sebesar 22%. 

Menurut propinsi, prevalensi asma tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo yaitu 

7,2% dan untuk Jawa Tengah prevalensinya berkisar 1,5% .Prevalensi penyakit 

asma di Propinsi Jawa Tengah menurut diagnosis tenaga kesehatan sebesar 1,3%, 

dan secara keseluruhan adalah 3%, Kabupaten dengan prevalensi tertinggi di 

Kabupaten Cilacap (5,6%), Wonosobo (4,5%), Jepara dan Brebes (masing-masing 

4,4%) dan terendah di Boyolali (1,1%), Magelang Kota (1,4%), dan Surakarta 

(1,4%) (Riskesdas, 2007). 

Penatalaksanaan asma meliputi  terapi farmakologi dan nonfarmakologi, 

untuk terapi nonfarmakologi  asma yang di anjurkan salah satunya dengan 

melakukan senam asma. Senam asma ini mempunyai gerakan yang variatif dan 

berkembang sesuai dengan daerahnya. Senam asma ini bertujuan untuk 

mengurangi derajat asma dengan cara terapi fisik yang berkelanjutan (Rahajoe, 

2009). 

 Prinsip pengobatan asma yang terpenting adalah melakukan pencegahan. 

Pencegahan asma yang dapat dilakukan yaitu, meliputi premedikasi dan gerakan 

pemanasan seperti senam asma, lamanya gerakan pemanasan harus 10 sampai 15 

menit dengan tujuan meningkatkan denyut nadi dari 50% sampai 60% denyut 

maksimum, juga harus mencakup latihan peregangan. Pencegahan ini dapat 

mengurangi penggunaan obat bronkodilator yang diberikan jika gejala asma 

muncul (Weiler et al, 2007). 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara senam 

asma dengan frekuensi penggunaan bronkodilator pelega pada penderita asma di 

BBKPM Surakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik. 

Rancangan penelitian dengan pendekatan cross sectional (Notoatmodjo, 2010). 

Penelitian ini dilakukan di Poli NON TB BBKPM Surakarta dan Klub 

Senam Asma di Surakarta pada tanggal 8-27 desember 2014, populasi pada 

penelitian ini adalah penderita asma bronchial baikk laki-laki dan perempuan di 

BBKPM Surakarta. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan purposiv 

sampling.  

instrumen penellitian yang digunakan adalah Asthma Control Test (ACT), 

dengan kriteria baik jika penggunaan bronkodilator <3 kali dalam 1 minggu. 

Analisis data penelitian ini mengunakan uji hipotesis lambda yaitu uji hipotesis 

korelasi dengan skala variabel kategorik, dua kelompok tidak berpasangan 

(Dahlan, 2011).  

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1. Derajat Asma 

  Frekuensi Bronkodilator Total r P 

  Tinggi Rendah 

Derajat 

Asma 

Berat 

 

16 6 22 0,526 0,024 

 Ringan 3 15 18   

Total  19 21    

 

Berdasarkan analisis derajat asma terhadap frekuensi penggunaan 

bronkodilator pelega, didapatkan hasil p value 0,024 yang menunjukkan adadanya 

hubungan positif antara derajat asma dengan frekuensi penggunaan bronkodilator 

pelega di BBKPM Surakarta, dengan nilai koefisien korelasi 0,526 yang 

menunjukkan kekuatan korelasi sedang. 
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Tabel 2. Senam asma 

  Frekuensi Bronkodilator Total r P 

  Tinggi Rendah 

Senam 

Asma 

Senam 4 16 20 0,526 0,017 

 Tidak senam 15 5 20   

Total  19 21    

  

Berdasarkan uji statistic menggunakan uji korelasi lambda, didapatkan p-

value (0,017) yang menunjukkan adanya korelasi positif antara senam asma 

dengan frekuensi penggunaan bronkodilator pelega di BBKPM Surakarta, dengan 

nilai koefisien korelasi 0,526 yang menunjukkan kekuatan korelasi sedang. 

 

PEMBAHASAN 

 Pada hasil analisis penelitian ini didapatkan nilai p : 0,017 dengan 

kekuatan korelasi sedang. Hal ini sesuai dengan penelitian  Zega et all (2011), 

pada penenelitianya senam asma dilakukan selama 3 bulan dengan kelompok 

kontrol yang tidak melakukan senam asma. Didapatkan penurunan penggunaan 

bronkodilator pelega pada kelompok senam asma (p : <0,05) dan pada kelompok 

kontrol tidak didapatkan penurunan yang bermakna (p: >0,05), jika dibandingkan 

frekuensi penggunaan bronkodilator pelega antara senam asma dan kontrol 

didapatkan perbedaan yang bermakna (p : 0,0167). Penelitian lain yang sesuai 

dengan penelitian ini adalah, Handari (2010) mengenai senam asma dengan 

frekuensi kekambuhan penyakit asma. Didapatkan hasil yang bermakna antara 

senam asma terhadap penggunaan bronkodilator pelega dengan nilai p (0,001) dan 

kekuatan korelasi sedang (0,528). 

Hal ini dapat dikarenakan senam asma memiliki gerakan  yang sesuai 

dengan kebutuhan penderita asma, seperti pada sesi pemanasan dan pendinginan 



 

4 
 

diajarkan cara bernapas yang benar dengan menarik napas 1 hitungan dan 

menghembuskan napas 3 kali hitungan, pada gerakan inti-A maupun inti-B 

dilakukan gerakan-gerakan yang memperkuat otot pernapasan, terdapat juga sesi 

relaksasi pada gerakan pendinginan (YAI, 2008), dari semua gerakan tersebut 

dapat mengurangi serangan dan frekuensi penggunaan bronkodilator pelega. 

Pada penelitian ini penderita asma dengan frekuensi penggunaan 

bronkodilator tinggi terdapat pada kelompok non senam asma, dimana kelompok 

non senam asma memiliki derajat asma persisten sedang hingga berat. Sesuai 

dengan penelitian Bonini (2013), yang berjudul Beta2 Agonist for Exercise 

Induced Asthma. Dalam penelitian tersebut disimpulan bahwa penderita asma 

derajat berat membutuhkan obat pengontrol seperti LABA (long acting beta2 

agonist), pada penelitian ini pemberian LABA pada penderita asma dapat 

menginduksi asma akibat latihan, dengan besar nilai (p : 0,00001). 

Analisis bivariat antara derajat asma dengan frekuensi penggunaan 

bronkodilator pelega menggunakan uji korelasi lambda menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan nilai p (0,024), semakin ringan derajat asma maka semakin 

rendah frekuensi penggunaan bronkodilatornya sebaliknya jika semakin tinggi 

derajat asma maka semakin tinggi juga frekuensi penggunaan bronkodilatornya. 

Sesuai dengan teori PDPI (2010), mengenai klasifikasi asma berdasarkan 

gambaran klinis sebelum pengobatan menjelaskan bahwa asma intermitant 

biasanya gejala serangan singkat dan jarang membutuhkan bronkodilator, berbeda 

dengan asma persisten sedang yaitu membutuhkan bronkodilator hampir setiap 

hari. 

Berdasarkan klasifikasi asma persisten sedang disebutkan juga VEP 1 

Prediksi < 80% yang berarti terdapat obstruksi dimana pada asma persisten 

sedang dan berat terjadi hipertrofi dan hiperplasi otot polos, penebalan membrane 

basal, penebalan kelenjar mukosa mukosa dan bertambah banyaknya sel goblet. 

Oleh sebab itu pada penderita asma persisten sedang dan berat diperlukan 

bronkodilator pelega yang lebih sering dibandingkan asma intermitant, 

bronkodilator diperlukan untuk merelaksasikan otot polos bronkus dan 

menghambat mediator inflamasi yang dilepas sel mast (Djojodibroto, 2012).  
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KESIMPULAN 

 Ada hubungan antara senam asma dengan frekuensi penggunaan 

bronkodilator pelega pada penderita asma di BBKPM Surakarta. 

SARAN 

Bagi Masyarakat agar dapat mengenal dan menghindari pemicu serangan 

asma, karena pemicu asma dapat menyebabkan terjadinya serangan asma dan 

meningkatnya frekuensi penggunaan bronkodilator pelega. Bagi pasien asma 

dapat memilih  senam asma sebagai olah raga pilihan, karena senam asma adalah 

olah raga yang dirancang sesuai kebutuhan penderita asma. 
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