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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Asma Bronkhiale adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan 

peningkatan kepekaan bronkus terhadap berbagai rangsangan sehingga 

menyebabkan penyempitan saluran pernapasan yang luas, reversibel dan 

spontan. Asma terjadi karena adanya gangguan disaluran tenggorokan tempat 

keluar masuknya udara. Saat sesuatu memicu terjadinya asma, maka dinding 

saluran nafas akan mengetat sehingga saluran napas akan menyempit dan 

menyebabkan penderita mengalami sesak napas (Geddes, 2007). 

Asma sudah dikenal sejak lama, namun prevalensinya masih tetap 

tinggi, di seluruh dunia diperkirakan 100 juta orang menderita asma dan di 

Amerika Serikat sekitar 5%-8% penduduk menderita asma. Pada tahun 1982 

sampai 1992 terdapat peningkatan sebesar 42% yaitu 34,7 menjadi 49,4 tiap 

1000 penduduk. Gergen, dkk menemukan bahwa prevalensi asma anak di 

Amerika Serikat usia 6-11 tahun dari tahun 1971-1974 sebesar 4,8%. Pada 

tahun 1976-1980 prevalensi asma pada usia 3-17 tahun sebesar 7,6%. Di 

Australia prevalensi asma usia 8-11 tahun pada tahun 1982 sebesar 12,9% 

meningkat menjadi 29,7% pada tahun 1998.  

Persistensi gejala sesak napas (mengi) pada anak – anak kemudian 

berhubungan kuat dengan atopi. Studi kohort follow up pada anak kelahiran 

Tasmania menunjukan bahwa adanya atopi yang ditunjukan dengan adanya  hay 



fever dan eczema pada anak yang berusia  7 tahun dengan mengi,berhubungan 

dengan kenaikan resiko 4 kali terhadap perristensi asma sampai umur 20 tahun 

(Triyana 1998) Kemungkinan persistensi asma tersebut berhubungan dengan 

sensivitas alergen alamiah. Anak Australia yang atopi mempunyai ressiko 

hiperesponsif jalan nafas terutama mereka yang sesitif terhadap lebih satu macam 

alergen (Sears 1998). 

Pengaruh merokok pasif terhadap perkembangan asma ditemukan bahwa 

orang tua yang merokok berhubungan dengan kejadian mengi anak yang menetap. 

Studi kohort dari 650 anak yang berusia 5–9 tahun 9,2% mengalami mengi 

persisten,dan rumah tangga yang orang tuanya tidak merokok kejadian mengi 

pada anak hanya 1,85%, pada rumah tangga salah satu orang tuanya merokok 

dengan pengurangan fungsi paru yang rendah sedangkan pada pasien asma ada 

hubungan antara peningkatan kepekaan jalan nafas dari ibu yang merokok  (Sears 

1998).  

Meskipun hubungan kenaikan prevalensi mengi dan merokok pasif tidak 

diketahui namun pengurangan atau penghilangan faktor ini sangat penting dalam 

kesehatan masyarakat. Pembakaran tembakau sebagai sumber zat iritan dalam 

rumah tangga yang menghasilkan campuran gas komplek dan partikel –partikel 

berbahaya lebih dari 45000 jenis kontanminan telah  dideteksi dalam tembakau 

diantaranya hidrokarbon,monoksida dan akreolin. 

   Banyak penelitian menunjukan bahwa jenis kelamin laki–laki  mempunyai 

resiko yang lebih besar untuk terkena penyakit asma daripada perempuan pada 

masa kanak–kanak. Ini berbeda pada masa remaja dan dewasa, pada saat remaja 



anak perempuan memperlihatkan perbaikan dibandingkan pada laki–laki  tetapi 

pada usia dewasa tidak ada perbedaan di antara kedua jenis kelamin  

tersebut.(Triyana, 1998). 

Asma dapat timbul pada berbagai usia dan dapat menyerang pada semua 

jenis kelamin namun dari waktu ke waktu terlihat kecenderungan peningkatan 

penderita. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa dibeberapa kota besar di 

Indonesia menyebutkan prevalensi asma berkisar 3,8%-6,9% (Samsuridjal D., 

2000). 

Data kunjungan pasien di poliklinik paru instalasi rawat jalan RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta tahun 2007 didapatkan angka kunjungan pasien yang  

menderita asma sebanyak 180 orang. Data tersebut sebanyak 65% (117 orang) 

adalah laki-laki dan sebanyak 35% (63 orang) adalah perempuan). Dari data 

tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan faktor lingkungan 

terhadap kekambuhan asma bronkhiale di Poliklinik paru instalasi rawat jalan 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah 

adakah hubungan antara faktor lingkungan terhadap kekambuhan asma 

bronkhiale pada klien yang di rawat di Poliklinik paru instalasi rawat jalan  

RSUD Dr. Moewardi Surakarta ? 

 



C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya meneliti hubungan faktor lingkungan dengan 

kekambuhan asma bronkhiale pada klien yang berkunjung di Poliklinik Paru 

Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor lingkungan yang 

berpengaruh dengan kekambuhan asma brokhiale pada klien yang berkunjung 

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

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi dan 

gambaran tentang faktor lingkungan yang berhubungan dengan 

kekambuhan asma bronkhiale. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan peningkatan pelayanan pasien dalam penanganan kasus 

kekambuhan asma bronkhiale di Poliklinik Paru Instalasi Rawat Jalan 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi 

tentang perawatan dan penatalaksanaan asma bronkhiale. 

 



E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang asma terutama tentang hubungan antara faktor 

lingkungan fisik terhadap kekambuhan asma bronkhiale di Poliklinik Paru 

Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta sejauh ini belum pernah 

dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang terkait  diataranya adalah : 

1. Karakteristik asma bronkhiale anak di Instalasi rawat Inap RSUP Dr. 

sardjito Yogyakarta tahun 1998 oleh Shofyatul Yuma Tri Yana dengan 

jenis penelitian observasional menggunakan rancang bangun deskriptif 

yang dilakukan secara cross sectional. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa distribusi penderita laki-laki lebih banyak di banding dengan 

perempuan pada tiap kelompok umur di tinjau dari gejala klinis penderita 

asma bronkhiale klasik tiga gejala utama yang ditemukan yaitu batuk, 

sesak dan mengi (wheezing).  

2. Pengaruh stress psikososial terhadap frekuensi serangan asma pada 

penderita asma di Insalasi rawat jalan di poli paru RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta tahun 2000 oleh Kusniningsih. Penelitian ini menggunakan uji 

hipotesis dengan analisis kui kuadrat, uji analisis multiple regresi yaitu 

untuk mengetahui tingkat variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap 

frekusi. Hasil penelitian ada pengaruh yang signifikan stress psikososial 

terhadap frekuesi serangan asma. 

 


